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আস্মোৎসর্গের জলন্ত ৃটান্স্থল বীরচুড়ামণি ওয়া্সেস্। ম্যাটি সিশ্ি 
ও গ্যারিবন্ডী যেমন আজীবন এক স্বদেশ উদ্ধার-ত্রতে জীবন অ 

দিয়াছিলেন, ওয়ালেন্ও সেইরূপ আশৈশব কেবল একই চিন্তায় ও ই 

কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দুর্ধাস্ত ইংরাজগণেত্ব অত্যা- 

চার হইতে জন্মভূমি স্কট লণ্ডের উদ্ধার সাধনেই তাঁহার সমস্ত' শারীরিক 
ও মানসিক বল প্রযুক্ত হইছিল । তাহার শারীরিক ও মানসিক বলও 

অপরিমেয় ছিল। তিনি ভীমের ন্যায় মানসিক বল-সম্পন্ন ছিলেন। 

একাঁধাবে এই ছুইগুণ প্রায় দেখা যাঁয় না । তিনি ক্লান্তি ও ভযু কাহাকে 

বলে তাহা জানিতেন না। তিনি একাকী যে সকল অদ্ভুত কার্ষ্য 

করিয়াছেন, তাহ! এখনকার লোকের সবিশেষ বিস্বয়োদ্দীপক | তিনি 

গ্যারিবল্ডীর স্তায় নিকাম কর্মযোগী ছিলেন। জন্মভূমির উদ্ধারসাধন 

ব্যতীত তিনি নিজের সেই আলোৌকিক বীরত্ব ও মনীধিতা'র অন্ত কোন 

ফল কামনা করেন নাই। তিনি ইচ্ছা! করিলে স্কট লণ্ডের শাসনদও 
চিরদিন নিজ করায়ত্ত রাখিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা তীহাঁর অভি- 

প্রেত ছিল না। তিনি স্বজাতির অবৈতনিক ও স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত ভৃত্য- 

স্বরূপ তাহাদিগের জন্য প্রাণোত্সর্গ করিতে সতত প্রস্বত ছিলেন। 

স্তরাং তিনি যখন দেখিলেন ঘে তাহার অধিনায়কত্ব ক্কটলগ্ডের সামস্ত- 

বর্গের অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন অকারণে দেশমধ্যে অন্তবিদ্বোহানল 
প্রজ্জলিত ন! করিয়া তিনি জাতীয় উদ্ধীরকার্ধ্য তীহাদিগের হস্তে সম- 

পর্ণ করিয়া কিছুকাল ফ্রান্সে গিয়া অবস্থিতি করেন; কিন্তু তাহার 

অনুপস্থিতিতে স্কটলগ্ডের সৌভাগ্য-্্্য আবার অন্তমিত হইল। তিনি 
ইংরেজগণকে বার বার পরাজিত ও স্কটলও ভূমি হইতে তাড়িত 

করিয়াছিলেন; অধিক কি একবার তহার দিগ বিজয়িনী সেনা লগ্- 

নের তোরণ দ্বারে আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইংলগ্ডের রাজ- 

মহিষীকে ,আপিয়া তাহার গুনীকট শান্তিভিক্ষা করিতে হইয়া- 

ছিল।' গর্বিত ইংলণ্ড ইহা অপেক্ষা অধিকতর অপমান আর কখন 
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সহ করিয়াছিলেন কি না! সন্দেহ । কিন্ত নাঁছোড়বন্দ ও নিল্লজ্জ এড- 
ওয়ার্ড কিছুতেই পশ্চাম্পাদ হইবার লোক ছিলেন নাঁ। তিনি যতবার, 
পরাজিত হইয়াছেন, ততবারই আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। , 
পর্রাজয়ের গুরুত্ব অনুসারে তাহার আয়োজনের গুরুত্ব নিয়মিত হইত। 

এরূপ অধ্যবসাঁয়ই ইংরাঁজের কৃতকা্ধ্যতার মূল। 
ওয়ালেসের ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে এড ওয়ার্ড স্কট লণ্ডকে আবার 

ছারখারাবর্রয়া ফেলিলেন। স্কট্লগ্ডের সামস্তবর্গ ক্রমে ক্রমে তাহার 
বশ্যতা স্বীকার করিতে ল'গিল। আবার সিংহ্ধ্বজ! স্কটিশ ছুর্গোপরি 

স্কীত বক্ষে বিকম্পিত হইতে লাগিল। স্কটিশ জাতীয় দূল ওয়ালেস্কে 

অন্থনর করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আদিতে বলিলেন । ওয়ালেদ্ অভি- 

মানভরে প্রথমে জাতীয় আহ্বানে কর্ণপাত করিলেননী। সুতরাং জাতীয় 

দুত ভগ্মমনে ফিরিয়৷ আসিল। কিন্তু তাহার সে অভিমান স্বদেশান্ু- 

রাগানলে অচিরাৎ তম্মপাৎ হইল। তিনি স্বদেশের ছুর্গতির কথা 
শুনিয়। অধিক দিন স্থির থাঁকিতে পারিলেন না । তিনি অবিলম্বেই 
ফটিশ উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেসের ক্কট লপ্ডে 
পদার্পণের সংবাদ এড্ওয়ার্ডের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। এড্ওয়ার্ড 
বার বার বিফল-মনোরথ হইয়। আর ওয়ালেসের সঙ্গে সন্মখ সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হইতে সাহস করিলেন না । বীরত্বে যাহা সাধিত হইল না, 

তিনি বিশ্বাসঘাতকতা দ্বার তাহা! সাধিত করিতে কৃতসন্কল্ন হইলেন । 
এডওয়ার্ড ওয়ালেষের ভূত্যকে স্বর্ধে ভ্রীত করিলেন। ওয়ালেদ্ 

যকালে নিদ্রিত ছিলেন সেই সময় এই পাষণ্ড ভৃত্য তাহাকে ধরাইয়া- 
দ্রিল। ওয়ালেসের আগমনবার্তা স্কট লণ্ডে প্রচারিত না হইতেই এই 

দবণিত কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইল। ব্যাধ সুপ্ত সিংহকে যেমন জালবদ্ধ করে, 

সেইরূপ পাপিষ্ঠ ইংরাজেরা তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে বীধিয়া 

ত্বরিত গতিতে লগ্ডনাভিমুখে লইয়া৷ ধাবিত হইল। গ্রত্যুষে জাতীয় দল 
যখন সংবাদ পাইলেন তথন ওয়ালেদ্ বহুদুরে নীত হইয়াছেন। হস্ত- 

পদ্রবদ্ধ ওয়ালেস্ লগ্ডন টাওয়ার কারাগানে প্রঙ্গিপ্ত হইলেন । 

ইংলিশ জজ গণের অদ্টুত বিচারে ওয়ালেদ্ রাজড্রোহী বলিয়া 
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স্থিরীকৃত হইলেন। পৈশাচিক-প্রক্কৃতি এড ওয়ার্ডের আদেশে তাহার 

দেহ খণশঃক্কত হইয়। চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। স্বাধীনতা দেবী 
অত্যন্ত রুধিরপ্রয়ািনী। যে জাতি তাহার চরণে আত্মবলি দিতে 
পারে-যে জাতি তাহার মন্দিরের সম্মংখে দেশের শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণকে 

বলি দিতে পারে_তিনি দেই জীতির প্রতিই প্রসন্ন হন। তাই 

আজ ওয়ালেদ্ স্বজীতির উদ্ধারের জন্য সেই ছুরারাধ্যা স্বাধীনতা দেবীর 

মন্দিরের সন্মূথে আত্মবলি দিলেন। তাহার বীরত্বে যাহা না হইল 
তাহার আত্মবলিতে তাহা৷ সাধিত হইল। স্থাবীনতা দেবী স্কট ল্ডের 

প্রাণের প্রাণ ওয়ালেদের রক্ত পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। 
সেই জন্যই ব্যানকৃবরন্ রণক্ষেত্রে ব্রন সহজেই জয় লাভ করিয়া অনন্ত 

কালের জন্ত স্কট লণ্ডে স্বাধীনতা দেবীকে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। এই 
রসের বংশ ধারাবাহিকক্রমে স্কট লগ্ডেব সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। 

অবশেষে স্কট লণ্ডের রাজ! ষষ্ট জেম্স, এলিজেবেখেরু মৃত্যুর পর, প্রথম 

জেম্ন নামে, একীভূত উভয় রাজ্যের দিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন । সেই 

রাজবংশ এখনও উভয় রাজ্যের উপর রাজত্ব করিতেছেন। স্থৃতরাং 

প্রকারান্তরে ইংলগুকেই স্কাটশ রাজবংশের বশ্যতা স্বীকাঁর করিতে হই- 

য়াছে। ওয়ালেদের তাদৃশ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ইহা অপেক্ষা সুন্দর 

প্রায়শ্চিত্ত আয় কি হইতে পারে ? 

স্থৃতরাং যে মহাপুরুষের রুধিরে অনন্ত কালের জন্য ফট লপ্ডে স্বাধী- 

নতা৷ প্রতিষ্ঠাপিত হইল, সেই মহাপুরুষের মহিমা কীর্তন ও শ্রবণ বা 
গঠন কর! স্বদেশান্ুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। আমরা তাই আজ 

সেই মহাপুরুষের মহিমা যথাসাঁধ্য কীর্তন করিলাম; এক্ষণে স্বদেশাহগ- 

রাগী ব্যক্তিমাত্রই তাহা শ্রবণ বা গঠন করিলেই শ্রম সার্থক মনে 

করিব 1» যিনি মহাঁপুকষ তাহার জীবনচরিত সকল দেশের লোকেরই 

িক্ষান্থল। জাতিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া, ধাহারা এরূপ অমূল্য 

শিক্ষা উপেক্ষা করেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত । কিমধিকমিতি। 

কার্ঠিক। 7 7. গ্রন্থকার ও 

১২৯৩ । |. ীমোগেন্দরনাথ বন্দোপাধ্যায় । 



প্রথমবারের বিজ্ঞাপন। 
পেস্ট সপ শপ 

ওয়ালেসের সৎক্ষপ্ত জীবনী আয্মোত্সর্গে গ্রচারিত হইয়াছে । এক্ষণে 

বিপ্তত জীবনী আধ্যদর্শন হইতে সঙ্কলিত হইয়া স্বতন্্ পুস্তকাকারে 

প্রচারিত হইল | আমার দূবে অবস্থিতি নিবন্ধন প্রুফ ঘংশোধনের অনেক 
অসুবিধা ঘটিয়াছিল | এই জন্ত গ্রন্থমধ্যে ভ্রম প্রমাদাদি থাকা সম্ভব । 
যদি কাহারও দষ্টতে কোন ভ্রমাত্মক কথা পতিত হয়, আমাকে জানা- 

ইলে আমি তাহার নিকট বিশেষ উপরূত হইব, এবং দ্বিতীয় সংস্করণে 

সেই সকল ভ্রম সংশোধিত করিয়া লইতে পারিব | 

১লা কার্তিক। 
গ্রন্থকারস্য। 

»২৯৩। 



স্কটুলগ্ডের ইতিরৃত্ত-সম্লিত 

ওয়ালেনের জীব্ন-বৃত্ত। 
স্পা পাশার ্পিতিশ৩০০ পাকা এপাশ শীট 

প্রথম অধ্যায়। 
জপ আপাউ ৩ বেবিতিক এ চা 

স্ক্লও ও ইলওের তদানীন্তন আত্যন্তরীণ অবস্থা । 

ইউরোপীয় রাজ্য সকলের ন্যায় স্কটলগড ও ইংলগ্ডেও তৎ্কালে 
সামন্ততান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত ছিন। সামন্তগণ প্রায় সকল বিষয়েই 

্বীততত্রী ছিলেন ; কেবল যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে অর্থ ও সৈম্ট দারা 

রাজাকে সাহাঁধ্য করিতে হইত মাত্র। তাহাদিগকে একপ্রকার ক্ষুদ্র 

কষদ্র রাজ বলিলেও চলিতে পাবে। এই সামস্ততান্ত্রিক প্রথ! পর্ষে 

ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে এক এক নময় এক একজন 

প্রতাপশালী রাজ! সমাট্-পদে অভিষিক্ত হইতেন বটে, কিন্তু তাহার 
অধীনস্থ রাজবুনদ তাহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপটৌকন দিয়! ও তীহার 

প্রতৃতা স্বীকার করিয়াই অব্যাহতি পাইতেন। তাহাদিগের রাজ্যেব 

আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়েই তাহার! স্বাধীন ছিলেন। বিজয়ী সআাট্ 

অভিযানোদ্যত হইলে বাঁ শত্রু কতৃক আক্রান্ত হইলে তাহাদিগকে অর্থ 

ও দৈন্য দ্বার! প্রভূর সাহাষ্য করিতে হইত বটে; কিন্ত প্রভুকে বিপদ- 

গ্রস্ত দেখিলেই তাহারা বাকিয়া বসিতেন, এবং প্রত্যেকেই আপনাকে 

স্ব প্রধণন করিবার চেষ্টা করিতেন। ন্মুতরাং যে যে সময়ে জাতীয় 
একতার বিশেষ প্রয়োজন, সেই সেই নময়েই জাতীয় আত্যন্তরীণ 

বিপ্লব উপস্থিত হইত। ইহার পরিণাম জাতীয় পরাজয় ও জাতীয় 

পতন।" এই কারণেই ভারক্ধু্গগীরবরবি পৃথুরাজের ও সেই সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতেরও পতন হয়। সেই একই কারণে স্বট্লগডের পতন, সেই 
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একই কারণে অভিযানোদ্যত হেন্রী ও তদীয় বীরপুত্র এড্ওয়ার্রকেও 
পদে পদে শৃঙ্খলিত ও পদে পদে পরাজিত হইতে হইরাছিল। কৃষুরু 

ও শ্রমোপজীবী ও তাহাদিগের উপভোদ্্য ভূমি--সামস্তদিগের অধীনে 

থাকায় তাহার] যখন ইচ্ছা--তখনই রাজাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেন। 

কিন্তু ইংলণডে এই সংঘর্ষে অমৃত ফল ফলিল। ইংলঙে এই রাজসামস্ত- 

সংঘর্ষ হইতেই প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর উৎ্পত্তি। কিন্তু ভারতে ও 

ক্কটুলণ্ডে এই মংঘর্ষের পরিণাম জাতীয় পতন । 

১*৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী উইলিয়ম্ কর্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের পর প্রান 
সার্ধ দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া! নাকৃসন সামভ্ত ও পুরোহিতগণ ভূমি 

লইয়া] ক্রমাগত নর্ীন্ রাঁজবৃন্দের সহিত যুদ্ধে নিমগ্র হন। ইহারা 
ছুর্দমনীয় রাজ্য-লালসার বশবত্তী হইয়া এই ছুই শতার্ধী কাল কেবল 

ওয়েল্ন্, আয়লও ও স্কট্লও প্রভৃতি প্রত্যাস্ রাজনকলকে ইলেণ্ডের 

অন্তভূক্ত করিতে লোনুপ হন। স্থুতরাং ভাহাদিগের অর্থ ও সৈন্যের 

বিশেষ প্রয়োজন হয়। বিরক্ত সামত্তগণ তৎ্প্রদানে অন্বীকৃত হওয়ায়, 

নম্মান্ রাজবৃন্দ তীহাদিগের ভূমি-সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে 

সমুদ্যত হন। কিন্তু কৃষক ও শ্রমোপজীবী-তাৎকালিক জাতীয় 
সেনার অদ্বিতীয় উপাদান--সামন্তগণের অব্যবহিত অধীনে থাকায়, 

ইংলগেশবরগণ তাহাদিগকে অবসন্ন করিয়া উঠিতে পারিলেন না । অব- 

শেষে তাহার! আপনাদিগের ভ্রম বুঝিলেন। তাহার দেখিলেন গৃহে 

বিবাদ থাকিতে তাহাদিগের বাহিরে বিজয়ের কোন আশা নাই। এই 

সকল ভাবিয়। ইংলগেশ্বব জন ১২১৫ খ্রীষ্টাবে ইংলতীয় প্রজাবৃন্দকে 
মহতী স্বত্ৃপত্রী (9808 ০7879) প্রদান করেন। এই স্বত্বপত্রই 

ইংলগে গ্রজাসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূলভিভিম্বরূপ | এই স্বত্ব- 
পত্র পাইয়া সাক্সন সামস্তগণ এখন হইতে সন্তষ্ট চিত্তে রাজার অনুবর্তন 

করিতে লাগিলেন। কিন্ত তৃতীয় হেন্রী পিতা জনের সিংহাসনে অধিরো- 

হণ করিয়। পিতৃ-দত্ত দ্বত্বনকল হইতে প্রজাগণকে বিচ্যুত করিতে কৃত- 

সন্কন্ন হইলেন। তাহার পরিণাম আমর! পর্কেই উল্লেখ করিয়াছি--তিনিও 
তৎপুত্র প্রথম এডওয়ার্ড লগুন টাওয়ারে অবরুদ্ধ হন। সেই সময় 



উর্দানীন্তন আভ্যন্তরীণ অবস্থ]। ঙ 

হেন্বীর জামাতা স্কট রাজ তৃতীয় আলেকৃজাতার শ্বশুর ও শ্যালকের 
মুক্তির জন্য ত্রিশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ না করিলে ইংলগডের ইতিহাস কি 
আকার ধারণ করিত কে বলিতে পারে? হেন্রী হূর্বল-প্র্কৃতি ছিলেন, 

স্তরাং ভিনি অতঃপর প্রজাদ্িগের সহিত আর কোন বিবাদ করিতে 

সাহস করিলেন না। প্রজাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য বিরহে তাহার 

রাজ্য-লালসা অন্তরেই বিলীন হইয়া! গেল। অবশেষে তৎপুত্র প্রবল- 

পরাক্রান্ত অয়োম্বদয় এডওয়ার্ড পিতৃ-সিংহাঁদনে অধিরোহণ করিয়াই 

সর্ব প্রথমে ওয়েল্সরাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তভূক্তি করিলেন, এবং 

অচিবকাল মধ্যে আয়্লগুও তাহার অধীনতা স্বীকাব কবিল। এক্ষণে 

তাহার বিজয়-পিপান্থ নেত্র ক্কট ল্ডের উপর পতিত হইল। তখন তাহাৰ 

ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ, এবং তীহার বিজয়িনী সেনা রণোত্সাহে 

উন্মািত; সুতরাং তিনি হ্কটলণ্ড বিজয় অতি সহজসাধ্য বলিষা৷ মনে 
করিলেন । 

কিন্তু তাহ। ঘটিল না। ফরাশিদেশে গিনি-উপকূলে এড্এয়ার্ের 
একুইটেন্ নামে একটী ক্ষুদ্র রাজা ছিল। এই ক্ষুত্র রাজ্যের 
সামস্তরূপে তীহাকে ফরাশি রাজ্যের প্রভৃতা স্বীকার করিতে হইত। 

এই সময় ফিলিপ ফরাশি সিংহাসনে অধিরঢ ছিলেন। সম্পৃ্তি 

ইৎলিম ও নম্মান্ বাণিজ্য-তরি সকলের পরম্পর বিবাদ উপস্থিত 
হওয়ায়, ইংলিম বণিকেরা দিনেমারদিগের সাহায্য লইয়। নন্ধীন 

বাণিজ্যপোত সকলের বিশেষ ক্ষতি করে। ফিলিপ ইহাতে ক্রোধান্ধ 

হইয়া! ইহার জন্য জবাবদিহি করিবার নিমিত্ত নিজ দামস্ত ইংলগ্ডশ্বর 

এডওয়ার্ডকে ফরাশি-রা্গসভাঁয় উপস্থিত হইতে আদেশ কবেন। তিনি 

তাহাতে অশ্বীকুত হওয়ায়, ফিলিপ একুইটেন্ নিজরাজ্যতুক্ত করিয়। 

লন। দৃপ্ত এডওয়ার্ড ইহা সহিতে না! পারিয়! ফরাশিরাজ্য আক্রমণ 

করিবার নিমিত্ত ম্ভী সেনা সংগ্রহ করেন। তিনি অভিানোদ্যত 

হইয়াছেন,এমন সময় ওয়েলস তীহার বিরুদ্ধে অভ্যুখিত হইল। এডওয়ার্ড 

নেই মহতী সেন। লইয়। ওয়ে অভিমুখেই যাত্রা করিলেন; এবং 

বিদ্রোহী ওয়েল্সবাদিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিজিত করিয়া তাহাদিগের 
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প্রতি কঠোর শান্তি বিধান করিলেন। স্বটলগু, ওয়েল স,এবং গিনিউগ- 

কুল- চতুর্দিকেই সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় এড্ওয়ার্ডের পূর্ণ কোষ শূন্য" 
হইয়া উঠিল। এইবার তিনি প্রঙ্জাদিগের লব স্বত্ব অপহরণ পূর্বক তাহা- 

দিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগের উপর গুরুতর কর ধার্ধ্য করি- 

লেন। ইহাতে পুরোহিত, সামন্ত, ও বণিক-সকল মম্প্রদায়ই সমবেত 

হইয়া এড ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অভ্যুথিত হয়। অবশেষে ১২১৭ খ্রীষ্ঠাবে 
তিনি যখন সসৈন্য ফরাশি রাজোর বিরুদ্ধ যুদ্ধযান্রা করিতে দমুদাত 

হন, তখন আঁরল, হিয়ারফোর্ড ও নর্ফোক--এই ছুইজন প্রধান সামন্ত 

ইংলও পবিত্ঠাগ করিয়া যাইতে অসম্মত হইয়া সৈন্য সহ আপন 

আপন গৃঙে প্রতাগত হন। এইরপে হ্ষট্লওু যাত্রী কালীন নিজ 

গজারুম্দ ছারা বাঁর বার তাহার গতি প্রতিহত হয়। এইরূপে তাহার 

প্রচ দর্গ চূর্ণ করিয়া ইংলগীয় প্রজাসাধারণ ক্রমে ক্রমে তীহাদিগের 

অপহৃত স্বত্ব মকল পুনরায় লাভ করেন। এড্ওয়ার্ড এই ক্ষতি বহি" 

বিজয় দ্বার পূরণ করিতে কৃতসঙ্কর্প হইলেন । লব্বস্বত্ব গ্রজাবৃন্দ এক্ষণে 

প্রকুল্ন চিত্রে তাহাঁব অন্নুগমন করিতে স্বীকৃত হইল। 

সৎকাঁলে এড্ওয়ার্ড ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কৃতসম্কক্ন হয়েন, 

তখন তিনি সামন্ত-প্রভূরূপে হ্কটরাজ বেলিষল্ষে সামস্তরূপে স্বসৈন্য 

তাহার সাহাধ্যার্থে আগমন করিতে আহ্বান করেন। স্কটরাজ ও 

স্কট. প্রজাবৃন্দ তখন আপনাদিগের অবস্থা বুঝিলেন। এড়ওয়ার্ডকে 

প্রভূরূপে স্বীকার করা তাহারা পূর্কে কেবল মৌখিক সক্মানবর্দন করা 
মাত্র বলিয়া! মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা এক্ষণে দেখিলেন যে 

এড্ওয়ার্ডের ছুর্দমনীয় দ্ধিগীষা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহা 
দিগকে মধ্যে মধ্যে জাতীয় রুধির ও জাতীয় অর্থ ব্যয়িত করিতে 

হইবে। খন তীহাদিগের ভয় হইল । ভয়ে তাহার] ফিরিয দাড়া- 

ইলেন। হ্বটরাজ এতদিনে আপনার ভ্রম বুঝিতে" পারিলেন, পাবিয়? 
এডওয়ার্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করিলেন । ইহার পরিণাম ইংলগডের 

সহিত তুমুল সংগ্রাম । এই জাতীয় বে ওয়ালেস্-শিরস্ক 

জাতীয় দল বেলিয়লের পার্খে দগ্ডা়মা'ন হইল। এরূপ অদমিত তেজে 
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উত'য় দল ইংলগ্ডের আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল, যে অবশেষে 

.গুডগুয়ার্ডকে অতি আদরের সম্পত্তি একুইটেনের আশায় জলাঞ্জলি 
দিয়! ফিলিপের পহিত সন্ধি বন্ধন পূর্বক সমস্ত সৈন্যের সহিত স্কট লণ্ডের 
বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে হইল। যদি ভন্বারের আরল. কস্প্যাটিকের 
ন্যায় বিশ্বাসঘাতক হট লগ্ডবাসী নর্ধান্ সামস্তগণ অর্থ ও নৈন্য দ্বারা 

এড ওয়ার্ডকে সাহায্য না করিতেন । যদি ফল.কাঁ্ক বমরে জাতীয় দলের 

অত্যন্তরে অধিনারকতব লইয়া পবম্পর ঘোরতর বিদ্বেষভাঁব না জন্মিত, 

ঘি পাপিষ্ঠ মেন্টীথ বীরবর ওয়ালেন্কে এডওয়াড-চন্ণে বিক্রীত না 
করিত, তাহা হইলে আঙ্গ ভারতে শ্বেতমুর্তি দেখিতে হইত না; তাহা 

হইলে হ্ষট লণ্ডেরও জাতীয় জীবন বিলুপ্ত হইত না| কিন্তু বিশ্বাস- 

ঘাতকতা! তোমার মহিমা অপার। তুমি জয়চন্্রমূর্তিতে ভারতে 

সিংহাসন যবন-হস্তে সমর্পণ করিলে। বিভীষণ-সূর্তিতে লঙ্কা! দাসরথি- 

চবণে বিক্লীত করিলে । মেনটীথ, মূর্তিতে ওয়ালেদের দেহ এডওয়ার্ডের 
চরণে বিক্রীত কবিলে। কিউমিন্ ও কন্পাটিক-মুণ্তিতে স্বদেশের 

স্বাধীনত। বৈদেশিকের চরণে উৎসর্গ করিলে । পিশাটী! তোৰ 

অসাধ্য কিছুই নহে। তোর আবির্ভাব মান্য ভীষণ রাক্ষদরূপে 

পরিণত হয। তখন নে আপনার রক্ত আপনি পান, ও আপনার 

মাংস আপনি ভক্ষণ কবে। পিশাচী! এ জগতে সকলই খিশশ্বর, 

কিন্ত তোর কি ধ্বংস নাই? 
আপস 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
ওয়ালেদের বাল্য ও যৌবনকালের 

অমানুষ কার্যকলাপ । 

ওয়ালেন্ ক্ষটলণ্ডের কোন প্রাচীন সামন্তবংশ হইতে উত্পন্ন। 

রিচার্ড ওয়ালেন্স বা! ওয়ালেন্, গয়ালেদ্ বংশের এঁতিহাসিক আর্দি 

পুরুষ আর্ডিং নদীর তীন্ট্রকিলমার্নক নগরের অদূরে রিকর্টন্ 

নামক গ্রামে ভীহার ছুর্ণ অবস্থিত ছিল। উক্ত গ্রাম রিচার্ড টাউন্ 
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বা রিচার্জনগর নামে প্রখ্যাত হয়। রিকার্টন রিচার্ড টাউনের অপ- 
ভ্রশ মাত্র। ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এডাম্ ওয়ালেন্-নামক উক্ত বংশের এক. 

ব্যক্তি এডাম ও ম্যাল কম্ নামে দুইটি পুত্র রাখিয়া! পরলোক যাত্রা 

করেন। এডাম পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া বিকার্টন দুর্গে 

অবস্থিতি করেন। দ্বিতীয় পুত্র ম্যাল্কম্ এয়ারন্লি-ছুর্দের অধীশ্বর 
হয়েন। ম্যালকম্ আয়ার নগরের সেরিফ সার রোনাল্ড ক্রফোর্ডের 

ছুহিতা জেন ক্রফোর্ডকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ্বই প্রস্থ 
এলার্ন্লির নাইট চিব-প্রপ্যাত-নামা সার উইলিয়ম ওয়ালেস। 

জেনের গর্ভে ম্যাল্কমের তিন পুত্র জন্মে_-নার্ ম্যাল্কম ওয়া- 

লেন্, সার্ উইলিয়স্ ওয়ালেন্, এবং জন্ ওয়ালেম্। কনিষ্ঠ জন ১৩০৭ 
টানে ইলেগেশ্বর কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন । 

আমাদের গ্রন্থের নায়ক সার্ উইলিয়ম্ ওয়ালেন্ সম্ভবতঃ ১২৭০ 

্ীষ্টান্বে স্কট-রাজ তৃতীয় আলেক্জাগারের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 
জন্ম গ্রহণ করেন । ম্মৃতরাৎ বৎ্কালে তিনি বিশ্বীনঘাতক মেন্টাথ 
কর্তৃক ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে এড্ওয়ার্ডের হস্তে সমর্পিত হন, তখন তাহার 
বয়স পঞ্চত্িংশৎ। ইতিহাস-প্রপরে যখন তিনি মর্বপ্রথমে আবিভূতি 

হন, তখন তাহার বয়স সপ্তবিংশমাত্র। এই নয় বৎসরে তিনি স্কট - 

লণ্ডে একটি যুগের অবতারণা! করেন । 
এরূপ প্রবাদ,আছে যে ওয়ালেস্ বাল্যকালে তদীয় পিসৃব্য 

ছুনিপেমের মনত্রান্ত যাজকের নিকট থাকিয়া গ্রীক লাটিন্ প্রভৃতি 

প্রাচীন সাহিত্যসাগর মন্থন করিয়া বাছিয়া বাঁছিয়] রদ্ব তুলিয়া আপ- 
নার চিত্ত-ভাগ্ডার পরিপুরিত করেন। 

১২৯১ শ্রীষ্টান্দের ১১ই জুন রাঁজপ্রতিনিধিষটুক স্কট্লগ্ের শাসন- 

ভার পরিত্যাগ করিলে পর, এড্ওয়ার্ড স্কটলগের অগ্রতিদন্দী রাজ- 
চক্রবর্তী হইলেন; হইয়াই সর্বত্র এই আদেশ প্রচা্জ করিলেন যে-_- 

প্রত্যেক স্কটলগুবাসীকে তাহার নিকট নতজানু ও মতশির হইয়! 

তাহার প্রভুতা স্বীকার করিতে হইবে। এই আদেশ শুনিয়া, 

ওয়ালেসের পিতা৷ এলার্স্লির অর্ধরর সার্ ম্যাল্কম্ ওয়ালেন্ 
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এপ্প দন্ত্যর নিকট নতঙ্জাঙ্গ হওয়া অপেক্ষা যে কোম দণ্ড গ্রহণ করা 

শ্রেয় মনে করিয়া জ্োষ্ঠ পুত্রসহ ডম্বার্টন্নায়রস্থিত "লেমক্সদিগের 
ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে তাহার সহধর্মিণী মধ্যম পুত্র 

ওয়ালেন্কে লইয়! কিল্ঘপিগিবাঁসী এক স্বসম্পকীঁর বুদ্ধ ক্রফোর্ডের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেম। কনিষ্ পুত্র জন্ পূর্বেই তথায় প্রেরিত 

হইয়াছিলেন। ক্রকোড ইহাঁদ্িগকে বিশেষ যত্রের সহিত নিজের আলয়ে 

বাখিয়! দিলেম। যৎ্কালে ওয়ালেন্ জননীর সহিত কিল্দ্পি্ী 

নগরে বাম করিতেছিলেন, দেই সময় তিনি ডণ্তীস্থ বিদ্যালয়ে প্রেরিত 

হন। তণ্কালে বিদ্যালক্ননকল ধশ্মাবাসের মহিত মংলগ্ন থাকিত। 

উচ্চশ্রেণীর বালকেরা ও যাঁজক-পুত্রেরই কেবল তথায় পড়িতে পাইত। 
এই সময় তাহার বয়স আন্বমানিক ফযোঁড়স বৎসর মাত্র ছিল। 

তাহাব ভবিধা দীক্ষাগুরু ও জীবনচরিত-লেখক জন্ বেয়ারের সহিত 

তাহার এই খানেই প্রথম পরিচয় হয়। 

এই সময় এড্ওয়াড স্টলের উপব অতি নিষুর আধিপত্য বিস্তার 

কবেন। তাহার অনিযন্ত্রিত সেনা, ছুর্গরক্ষিত নগর সকল আক্রমণ 

কবিয়া তত্তৎস্থানে অতি ভয়ানক অত্যাচাব ও অতি ভীষণ নৃশংসা* 
চার আরন্ত করিল। দেই নবীন ব্যসেই ওয়ালেনের হৃদয় এই 

সকল জাতীয় উত্পীড়নে নিদারুণ ব্যথিত হইল। তিগি করতলে 

কগোল বিম্যস পূর্বক সময়ে সময়ে অ্বদেশের ভবিষ্যৎ-ভাবনায় 

অভিভূত হইয়া পড়িতেন। এরূপ প্রবাদ আছে ষে, তিনি বিদ্যা 

লয়ে অধ্যয়ন-কাঁলে যথেচ্ছাচারী সৈনিক-বুনদের গ্রতিকূলে দণ্ডায়মান 

হইবার জন্য মমপাঁঠিকগণকে লইয়া একটী ছাত্র-দমাজ প্রতিষ্ঠাপিত 

করেন। পূর্বেক্ত জন্ বেয়ায়ের ন্যায় সার্ শীল্ ক্যাম্পবেলও 

তাহার সমপাঠী ছিলেন। ওয়ালেন্ সেই নবীন বয়ন হইতেই সর্বদা 
তরবারি ও ছোরাঞ্ৰার! সদক্জিত হইয়া থাকিতেন। কারণ যথেচ্ছা, 

চারী এড্ওয়ার্ডের সৈনিক-বুনের সহিত এই কিশোর বয়স হইতেই 

তাহার. সংঘর্ষ আরম্ত হয়; ইহারই মধ্যে তাহাদিগের অনেকে 

ওয়ালেদেরশা ণিত তরবারিকাদাতে ধুলিসাৎ্ হয়। 
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ওয়ালেন্ এক দিন স্থানাস্তব হইতে ডণ্ভী প্রত্যাগমন কাঁলে উত্ভীর 
ঈাবর্ণর সেল্বাইএর পুত্র কর্তৃক আক্রান্ত হন। কন্বর্লগড-নিবাসী 

সেল্বাই এডওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করায় এডওয়ার্ডের কৃপায় ডণডী 

ও কর্ফারের দুর্গের অধীশ্বর হইয়াছেন। গবর্ণর সেলবাই_তাহার 

ুদদমনীয় অর্থগৃরুতামিবন্ধন, এবং তদীয় পুত্র-অন্যায় ঘ্বণা ও অযোগ্য 

গর্বের নিমিত্ত, প্রজাবুনের সবিশেষ অগ্রীতিভাজন হইয়! ১উঠিয়া- 

ছিলেন। এক দিন গবর্ণর-পুত্র চরি জম মঙ্গীর মহিত ক্রীড়! করি- 

তেছেন, এমন সময় ওয়ালেদ্ মনোহর হরিত্বর্ণের পবিচ্ছদে বিভূ- 

বিত ও অন্ত্রশন্ত্রে সজ্জিত হইয়! সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। 

গবর্ণরপুত্র ভাহা সহিতে নাগারিয়া ওয়ালেন্কে সম্বোধন করিয়। 

এই মর্থে বলিয়। উঠিলেন'€বে গর্বিত স্কট ! এ সকল বেশভূষা -এ 

সকল কীরোঁচিত আন্ত্র শত্্রদাঁসের যোগ্য নয়। শৃগাল হইয়া! সিংহ" 

চর্ে আবৃত হওয়া কখন সাজে না।, এই বলিয়া সে যেমন বল- 

পূর্বক ওয়াল্েসের ছুরিকা গ্রহণ করিতে যাইবে, অমনি ওয়ালেন্ 

তাহার গলদেশ ধরিয়া শাণিত তরবারি দ্বার। তদীয় দেহ দ্বিখ্ডিত 

করিয়া! ফেলিলেন। তীহার ছিন্ন দেহ ভূমিবিলু &িত রহিল, এদিকে 

ওযালেদ্ও পলায়ন করিরেন। তিনি বাল্যকালে যে পিতৃব্যের 

আঁলয়ে বা করিতেন, একেবারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

পিতৃব্য-পত্বী তাহাকে এইরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া তীহাকে রমণীর 

পরিচ্ছদ পরাইয়া তুল! পিজিতে দিলেন। তীহার অন্থসরণকা রীর! 

সেই গৃহ তন্ন তন্ন করিয়াও ওয়ালেসের কোন সন্ধান না পাইয় ভগ্ন- 

হৃদয়ে ও শোকাকুল মনে ফিরিয়া গেল। 

তন্ত্র তদীয় পিতৃব্য-পত্তী রজনীযোগে তাঁহাকে ডী নদী পার 

করিয়া দিলেন । পার হইয়া ওয়ালেস্ নিরাপদে 49 নগরে 

জননীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। | 

এদিকে তাহার জননী ও তদীয় বন্ধুবান্ধবগণ সেই দূর্ঘটনার কথা 

শুমিয়া ভয়ে আকুল হইলেন। তথায় থাকিলে ধর? পড়ার সম্ভাবনা 

বিবেচনায়, তদীয় আত্মীয় শ্বজন তাহাদিগকে তথা হইতে প্রস্থান 
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করিতে পরামর্শ দিলেন । ওয়ালেন্-জননী পুত্রপহ উদীপিনীবেশে 

তীর্থপর্ধ্যটনব্পদেশে নানা স্থান পর্যটন করিয়া অবশেষে ছুনিপেসে 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এখানে ভীহার! সাদবে পরিগৃহীত হইলেন, 

এবং যত দ্রিন না তীহাদিগের অদুষ্টদেব প্রসন্ন হন, তত দিন তথায় 

থাকিতে ভন্বরুদ্ধ হম। অভাঁগিনী জেন এই খাঁনেই লাঁউডান্ পাহা- 

ডেব শোচনীয় যুদ্ধবার্তা শ্রবণ করেন। এই যুদ্ধে তদীয় পতি ও 

জোষ্ঠ পুত্র ইংবাজগণ কর্তৃক হত হন। পিতা ও জোষ্ঠ ভ্রাতা 
সত সংবাদ শুনিযা ওয়ালেদ্ নিতান্ত শোকাতুৰ হইলেন । পরশুবাম 

যেমন পিতৃহন্ত] ক্ষত্রিয়ের ক্ুধিবে পিতৃতর্পণ কবিয়াছিলেন, আমা" 

দিগের নবীন বীর সেষ্টরূপ আজ পিতৃবাতী ইতরাজের বক্তে পিতৃশো- 

কানল নির্বাপিত করিতে কুতদক্কক্প হইলেন। চতুর্দিকে দেশ শক্রগণ 

কর্তৃক উৎপীড়িত হইতেছে শুনিয়া তাহারা ছুনিপেষের আতিথ্য 

পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আশ্রয়দাতার নিকট ওয়ালেন্ 

বলিলেন “আমার গিতা৷ ও ভ্রাতা ইংরাজগণ কর্তৃক হত হইয়াছেন, 

আজ আমি ঈশ্বব-সমক্ষে শপথ কবিয়। বলিতেছি, যদি আমি জীবিত 

থাকি ত নিশ্চয় ইহার প্রতিশোধ লইব ।” 

ছুনিপেন্ পরিত্যাগ করিয়া াহার। আপনাদের আবাসভমি এলার্সলি 

দুর্গে উপস্থিত হইলেন । তথায় ওয়ালেদের সহিত তদীয়,মাতুল শাব 

রোনাঁল্ড ক্রফোর্ডের সাক্ষাৎ হইল। তিনি তৎকালে আয়াবের গবর্ণর 

পাসীঁর তত্াবধায়কতাঁয় তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কাতবা জেন, 

তাহাদিগের জন্য পাসাঁর নিকট হইতে শান্তি ভিক্ষা করিতে ভ্রাতাকে 

অন্থরোধ করিলেন; কিন্তু ওয়ালেন্ তাহাতে নম্মত হইলেন না। 

তিনি এরূপ সময়ে শক্রর নিকট শান্তি ক্রয় কবিষা প্রতিহিংসার দিন 

আলগ্নো যাপন কর! কাপুরুষের কার্ধ্য মনে কবিলেন। তিনি জননীকে 

এলধ$র্সলি ছু রাখিয়া! মাতুলের সহিত রিকার্টনৃস্থিত বৃদ্ধ পিতৃব্য 

সার্ রিচার্ডের ছুর্গে গমন করিলেন। আর্ডিং নদীর তীরে একটী 

উচ্চ স্থানে এই রিকার্টন্ দু 'অবস্থিত 'ছিল। ওর়ালেনের পিতৃব্ের 

পৌত্র জন ওয়ালেসের, সমীপবর্ভা ক্রেগী ছুর্দের উত্তরাধিকারিণীর 
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সহিত বিবাহ হওর়ায়। সেই অবধি ওয়ালেব্-বংশ রিকার্টন্ুর্গ 

পবিত্যাগ করিয়া গ্রেগী ছুর্গে অবস্থান কবেন। নেই সময় হইতে 

বিকার্টনদুর্গ জীর্ঘ-সংস্ারাভাবে ক্রমে বিলয়সাগরে মগ্ন হইয়াছে। 

এক্ষণে আর ইহার চিহ্নমীত্রও নাই। 

যাঁহী হউক রিকার্টন ওয়ালেসের একটী কীর্ডিস্থল। ১২৯২ খ্রীষ্টা- 

বের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি এখানে আইসেন, এবং একমাস অতীত 

হইতে না হইতেই একটী অভাবনীয় ঘটনায় তাঁহাকে এখান হইতে 

পলায়ন করিতে হয়। এক দিন তিনি আর্ভিং নদীতে মৎস্য ধরিতে 

গিয়াছিলেন ৷ জাঁল বহন করিবাব নিমিত্ত একজন মাত্র বালক তাহার 

সঙ্ষে ছিল। তিনি অনেক গুলি মৎস্য ধরিয়াছেন,এমন সময় গবর্ণর পার্সী 

আনুযাত্রিক-বর্গ সহ আার্ভিং নদীর ধার দিয়া গ্লান্গোর মেল দেখিতে 

যাইতেছিলেন। তীহার শরীর-রক্ষক পঞ্চ অশ্বীরোহী, কৌতৃহল-পর- 

তন্ত্র হইয়! ওয়|লেন্ যথায় মৎস্য ধরিতেছিলেন, তথায় আদিয়া মাছ 

ধরা দেখিতে লাগিল। জালে অনেক গুলি সুন্দর স্বর মাছ উঠিল 

দেখিয়। তাহার! গবর্ণরেব জন্য সে গুলি সমস্ত'চাঁহিল। ওয়ালেদ্ তাহার 

কিয়দংশ দিবার জন্য বালককে আদেশ. করিলেন । কিন্তু তাহারা সমস্ত 

চাহিল | বলিল “এবাবে জালে যাহা উঠিযাছে বমস্তই গবর্ণরের প্রাপা ; 

পংর জলে যত বার ইচ্ছা জাল ফেলিয়া যত ইচ্ছা তৃমি লইতে পার।” 

ইহাতে ওয়ালেন্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আজ এই মৎস্য 'একজন বৃদ্ধ 

নিমন্ত্রিত নাইটের অভ্যর্থনা করিতে হইবে, অতএব তোমর1 যদি ভদ্র- 

লোঁক হও তযাহা দিয়াছি তাহাই লইয়1 যাইবে ।” গর্বিত ইংরাজ 

ইহাতে নিরন্ত হইবার নহে। তাহাদিগের মধ্যে একজন অশবপৃষ্ 

হইতে নামিয়া বালকের হস্ত হইতে সমস্ত মাছ কাড়িয়া লইল। 

ওয়ালেন্ বলিয়৷ উঠিলেন--* তোমার এ অতি অন্যায়।” দৃপ্ত 

ইংরাঁজ বলিয়া উঠিল--“কি আমার অতি অন্যায়? ছুরাঝ্মন্! 

তবে দেখ ।”_-এই বলিয়! বে অসি হন্তে ওয়ালেসের দিকে ধাবিত 

হইল। ওয়ালেসেব হস্তে একটা বর্ষা /ভিন্ন আর কোন অন্্'ছিল 

ন।। ওয়ালেস্ সেই বর্ধা দ্বারাই আততায়ীকে ভূমিসাৎ করিলেন। 
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নরাধম যেমন ভূপতিত হইবে অমনি তাহার হস্ত হইতে অসি প্রক্ষিপ্ত 

হইল। ওয়ালেস্ সেই অসি দারা তাহার ভূপতিত দেহ দ্বিখণ্ডিত 

করিলেন। অবশিষ্ট চারিজন ইহা দেখিয়া! ওয়ালেন্কে আক্রমণ 

করিল। ওয়ালেস্ সেই তরবারির আঘাতেই চাঁরিজনের ছুই জনকে 

ধরাশায়ী করিলেন। অবশিষ্ট ছুই জন ভয়ে পলায়ন করিয়৷ দরগত 

পাদীর নিকট আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত বলিন। পাচ জন সঙজ্জ অশ্বারোহী 

এক জন নিরন্তর পুকষের নিকট এইরূপে পরাজিত হইয়াছে শুনিয়া 

তিনি তাহাদিগের প্রতি দ্বণা প্রদশন কবিলেন, এবং হত্যাকাঁবীব 

অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। এ দিকে 

ওয়ালেন্ গৃহে আশিয়! বৃদ্ধ প্তিব্যের নিকট সমস্ত জানাইলেন। 

তিনি ওয়ালেসের তথাঁষ অবস্থিতি আর নিরাপদ মনে না কবিয়! 

তাঁহাকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে পরামর্শ দিলেন। প্রস্থানকালে 

দ্ধ রিচার্ড ভ্রাতুষ্প রক পথ্যাপ্ত অর্থ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন 

যখন যাহা অভাব হইবে তাহাব নিকট বংবাদ পাঠাইলেই তিনি 

পাঠাইয়া দিবেন; আর সঙ্গে লোক দিতেও চাহিলেন, কিন্তু ওয়ালেন্ 

শেষোক্ত প্রস্তাবে অন্থীকৃত হইলেন। 

ওয়াজেদ যৌবনের অদমিততায়, এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুব 

উদ্দীপনায় উন্ত্তপ্রায় হইয়া, অশ্বারোহণে ভায়ার্ নদীব তীরবস্তী 

অচিন্কভ ছুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথন সার্ ডঙ্কান্ 

ওয়ালেন্ এই দুর্গের অধিপতি ছিলেন। ইনিও ওয়ালেন্ বশ 

সম্ভৃত। ওয়ালেস্ এই আত্মীয় কর্তৃক অতি সমাদরে পরিগৃহীত 

হইলেন। কমীল নদীর তীরে ইঞ্ঠার সন্ড্রম নামে আর একটা দুর্স 

ছিল। এই ছুর্গ ও অচিন্কভের অনতিদুরবর্তী ল্যাউ্লেন বন, 

ওয়লেস্্কে কিছুদ্দিনের জন্য শক্রদিগের অন্থসরণ হইতে রক্ষা 

করিন। 
এক দিন ওয়ালেদ্ আয়ারনগর দেখিবার নিমিত্ত কৌতুহলপরবশ 

হয়া ল্যাঙ্লেন অরখ্যে নিজের অশ্ব রাখিয়া একটা বালক মাত্র 

সঙ্গে লইয়! পদত্রজে সেই নর বাজারে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। 



১২... ওয়ালেষের জীবননৃত্ত। 

পা্সী ও তীহার নিষ্ঠুর সৈনিকবুন তৎকাঁলে আয়ার ছুগের রক্ষণকার্ধ্যে" 

নিযুক্ত ছিলেন। তীহাদিগের কঠোর শানে ইহার অধিবাসিবৃন্দ 
কম্পিতকলেবর। তথ্কাঁলে হ্কট্দিগের অপেক্ষা আপনাদিগের 

শারীরিক বলের আধিক্য দেখাইব,র জন্য ইংরাজেরা নান। 

প্রকার অবদান-পরম্পর1 দেখাইতেন। সেইদিন একজন প্রকীণড- 

কায় ইংরাজ গ্রামীণ বাজারে বসিয়। বলিতেছে “যে আমাকে একটা 

মুর! প্রদান করিবে, আমি তাহাকে আমার হস্তস্থিত এই বলার! 

আমার পৃষ্ঠদেশে তাহার যতদূর শক্তি আঘাত করিতে দিব; আর 

আমি যে-কোন স্কট অপেক্ষ! দ্বিগুণ বোবা বহন করিতে পারি ।” 

ওয়ালেস্ ইহাতে নিতান্ত কৌতুহলাক্ান্ত হইয়া! তাঁহাকে বপিলেন 
তুমি যদি পৃষ্ঠদেশে আমার একটা বস্তুর প্রহথাব সহিতে গার, 

আমি তোমায় তিনটী মুদ্রা গ্রদান করিব।' ইংরাজ নৈণিক ইহাতে 

্বীকুত হইল। পরক্ষণেই ওয়ালেসের ব্রমুষ্টি তাহার পৃষ্ঠদেশে 

যেমন পতিত হইল, অমনিই তাহার পৃষ্ঠদগ ধিধা ভগ্ হইল। সকলে 

দেখিয়া বিন্মিত হইল, ও সকলেরই নেত্র যুগপৎ ওয়ালেমের উপর 

পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ ভিনি .অপংখ্য ইংরাজ অর্খারোহী কর্তৃক 

পরিবেষ্টিত হইলেন; কিন্তু অমিতবল ওয়ালেদ্ পাঁচ ছয় জনকে 

ধরাশায়ী করিয়। ত্বরিত গতিতে ল্যালেন্ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ 

করিলেন। তথায় বৃক্ষমূলে তাহার অশ্ববর রজ্জসংঘত ছিল। তিনি 

সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তাড়িতবেগে অন্থসরণকারিদিগের 

ৃ্টিপথ অতিক্রম করিয়া! নিরাপদে অচিন্কৃত্ ্ুর্গে আনিয়া উপস্থিত 

হইজেন। 

কিন্ত ওয়ালেসেব ছুর্দমনীয় মন এক স্থানে অধিক দিন স্থির 

থাকিবার নহে। তিনি আবার কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া আয়ার নগব 

দেখিতে বহির্গত হইলেন । পথিমধ্যে আয়ারের সেরিফ্ তদীয়*পিতৃ- 

ব্যের ভৃত্যের সহিত তাহার সাক্ষাঁৎ হইল। সে প্রভুর জন্য মৎস্য ক্রয় 

করিয়া লইয়া যাইতেছিল। গবর্ণর পাঁসীর ভাগারাধ্যক্ষ তাহার 

নিকট হইতে সেই মৎস্য লমস্তই বলুক কাঁড়িয়া লইতে উদ্যত্ 



ওয়ালেসের বাল্য ও যৌবন । ১৩ 

ইইল। ভূত্যের কাতর নেত্র সাহাধ্যার্থ ওয়ালেদের উপর পতিত 

হইল । ওয়ালেন্ ভাগারপতিকে বলিলেন “মহাশয় ! কেন বাধা 

দেন, ইহাকে যাইতে দ্রিউন্।” এই বাক্য ভাগারাধ্যক্ষের অসহ্য 

বোধ হইল। তিনি হন্তস্থিত যঠি দারা ততক্ষণাৎ্ৎ ওয়ালেসের 

পৃষ্ঠদেশে আঘাঁত করিলেন। ওয়ালেম্ ক্রোধে অন্ধ হইয়! নিজ 

কোটিদেশ হইতে ছোর! উন্মোচন পূর্বক ভাগারাধ্যক্ষকে শমন- 

সদনে প্রেরণ করিলেন । অমনি চতুদ্দিক হইতে ইংরাজ সৈন্য 
আসিয়া তাহাকে অবরুদ্ধ করিল। এই তুমুল মংঘর্ষে যদিও ওয়ালেন্ 

সাতজন ইংরাঁজ সৈন্যকে ধূলিশারী করিলেন, তথাণি এত লোক 

তাহার উপর আবিয় পড়িল যে এবার তিনি আর সেই ছুর্ভেদ্য 

ব্যহ ভেদ করিয়া পলায়ন করিতে পারিলেন ন।। অবশেষে তিনি 

অবসন্ন ও পর্যদস্ত হইয়া ধৃত ও আয়ারের পুরাতন কারাগারে অব* 

রুদ্ধ হইলেন। এখানে শুদ্ধ জলাহার দিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী 
করিয়। রাখা হইয়াছিল; এইরূপে তিনি মুতবৎ হইয়! পড়িলেন। 

কারাধ্যক্ষ তাহাকে মুত মনে করিয়া কারাপ্রাচীরের উপর হইতে 

পার্শন্থ শস্যক্ষেত্রে গ্রক্ষেপ করেন। তিনি সেই অবস্থায় তথায় পড়িয়! 

থাকেন, এমন সময় তীহার শৈশবধাত্রী আয়ারনিবাসিনী নিউটন্, 
নায়ী মহিল। এই সংবাদ পাইয়া তাহার আপাত মুতদেহ দেখিতে 

আসেন। তিনি নিজ আঁবাঁসে সমাধিনিহিত করিবার ছলে, ওয়া 

লেসের সেই আপাত মৃত্তদেহ গৃহে লইয়! যাইবার জন্য কারাধ্যক্ষের 

অন্থুমতি গ্রহণ করেন। তথায় লইয়া গিয়া তিনি ও তদীয় ছ্ুহিত! 

দিন রাত্রি শুশ্রীধা। করিয়। ওয়ালেসের সেই মুত দেহে প্রাণ দাঁন 

করেন। 

ওয়ালেন্ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া! অব, কুক, ও অর্থের 

নিফিন্ত রিকার্টম্মে বৃদ্ধ পিতৃব্যের নিকট যাইতে কৃতসন্কর্প হইলেন। 

এদিকে তিনি জীবনদাত্রী ধাত্রী ও তৎকন্যাকে এলার্দলি হুর্মে 
জননীর নিকট প্রেরণ করিেন। ধাত্রীর গৃহে যে এক খানি পুরা- 
তন তরবারি ছিল, সেই তরবাঁরি-মাত্রে সলক্জ হইয়া তিনি রিকার্চন 

২ 



১৪ ওয়ালেমের জীবনবৃত। 

বাত্রী করিলেন। 'ষাইবার সময় তিনি পথিমধ্যে" গ্রান্গে!। মেল! 
হইতে প্রত্যাবৃত্ত স্কোয়ার লঙ্কাসল্ ও তদনুচরদ্বয় কর্তৃক আক্রান্ত 

হইলেন। লঙ্কানল্ তাহাকে বলপূর্বক আয়ারে লইয়! যাইবার চেষ্ট। 

করিতে লাগিলেন। স্থতরাং তিনি অগত্যা! আত্মরক্ষার জন্য লঙ্কাসল্ 

ও ভূত্যঘ্য়ের অন্যতরকে তরবারির আঘাতে দ্বিখগ্ডিত করিলেন। 

জীবিত ভৃত্য প্রাণ লইয1 পলায়ন করিল। 

ওয়ালেম্ রিকার্টনে পিভৃব্য বৃদ্ধ রিচার্ড ও তদীয়পুত্রত্রয় কর্তৃক 

সাদরে পরিগৃহীত হইলেন । এদিকে তীহার আগমনবার্ত। শ্রবণ 

কবিয়া করস্বি হইতে তদীয় মাতুল সার রেণীল্ড, এবং এলার্সলি 

হইতে তীয় জননী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর তাহার 

ভাবী বিপদবন্ধু ববার্ট বয়িড, পূর্বেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। ওয়ালেসের অভাবনীয় মুক্তিতে, এবং সেই অভাবনীয় 

মুক্তির পর আজ ওয়ালেন্কে দেখিয়া, সকলের আমনের আর সীমা 

রহিল ন1। সেই সময় সকলেরই নয়ন হইতে প্রবল বেগে আননাশ্র 

বিগলিত হইতে লাগিল। 
(পারার 

তৃতীয় অধ্যায় । 
পাইপ ক এজ 

স্কট-রাঁজ বেলিয়লের পরিণাম । 

বার্উইক্ ও ডন্বার সমর। 

(শ্বট্লণ্ডের শোচনীয় অবস্থা) 

আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, ১ম এড্ওয়ার্_বেলিয়লের স্বাপক্ষ্যে 
হ্টিশ্ সিংহাসন বিধান করিলেন। তদনুসারে ১২৯২ *শ্রীষ্টান্ে ২৭ শে 
নবেম্বর তারিখে বেলিয়ল্ শপথ গ্রহণপূর্বক ইংলগডশ্বরের সামস্তরূপে 

স্কটিশ রাজ্যের অধীশবরত্ব প্রাপ্ত হইলেন । উক্ত মাসেরই ৩* শে তাবিথে 
তিনি ক্ষন নগরের শিলাপটে বসিয়] তকে স্কটলণ্ের রা'জমুকুট 



স্কট্-রাজ বেলিয়লের পরিণাম । ১৫ 

গ্রহণ করিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর নিউকানল্ হুর্গে' তাহাকে ভবিষ্যৎ 

বিশ্বাস রক্ষার জন্য এড্ওয়ার্ড নকাশে দ্বিতীয় বার শপথ গ্রহণ করিতে 
হইল। 

কিন্তু এই রাজমুকুট তীহার মস্তকে কণ্টকমুকূট বলিয়া অন্থৃভৃভ 

হইতে লাগিল। কথায় কথায় এডওয়ার্ড তাহাকে সামান্য ব্যারণে 
ন্যায় ইংলগের রাজ-সভীয় আহ্বান করিতে লাগিলেন । রাজসিংহাসন 

বেলিয়লের কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল। অবশেষে ছিনি যখন 
এড্ওয়া্ের সহিত সসৈন্য ইউরোপ যাত্রা করিতে আদি হইলেন, 

তখন আর তাহার ধৈর্য্য রহিল না। সেই কাপুষের অন্তরেও তখন 

বীর্য্যবহ্ি প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। তিনি স্কটিশ পার্লিয়ামেন্টের সহিত 
পরামর্শ করিয়া! ১২৯৬ খ্রীষ্ান্বের ৫ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশ্য দরবারে 
এডওয়ার্ডের অধীনতা৷ পরিত্যাগ করেন; এবং ফরাশিরাজ ফিলিপেব 
সহিত গাঢ়-সন্ধি-স্ত্রে আবদ্ধ হন | এব্সপ কার্যযের পরিণাম কি হইবে 

বুঝিতে পারিয়া স্কট্লগুবাসিগণ একবাক্যে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে 

কৃতনক্কল্প হইলেন। জাতীয় বিপদ বুঝিতে পারিষ়ী! জাতীয় স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য তাহার! প্রাণপণ করিলেন। পাছে অগ্রেই এড্ওয়ার্ডের 
ছুবস্ত সেন! আসিয়। স্কটলণ্ডের চতুর্দিকে ধ্বংস বিস্তার করে, এই ভয়ে 

তাহারা অগ্রেই ইংলণড আক্রমণ করিয়া ইংলওকে সমরক্ষে্র করিতে 

কৃতসঙ্কর্ন হন। তাহারা অচিরকাল মধ্যেই তাহাদিগের সন্কল কার্যে 

পরিণত করেন। তাহারা কম্বল অতিক্রম করিয়া নিউকাদল দুর্গ 
আক্রমণ ও তাহাতে অগ্রিপ্রদান করিয়া, ৮ই এপ্রিল নর্দদাম্বর্লগু 

প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্ক লেনার উপকূল এবং হেকৃসাম নগর লুঠন আরম্ত 

করিলেন। 

এদিকে এড্ও়ার্ড এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া 
অচিন্নকাল মধেস্ছি বারউইকৃ নগরের সমীপে মহতী সেনা সমবেত 

করিলেন। স্কট্লণ্ড লার্গন্ যুদ্ধের পর একবারও সমরাঙ্গনৈ অবতীর্ণ 
হন নাই। স্থৃতরাং স্কটিশ ধা যদিও বীর্ষ/বত্ত ও সজ্জায় এড্ওরার্ডের 

সেনা অপেক্ষা কিছুতেই নুন ছিল না? তথাপি শাসন ও বছদর্শি। 



১৮ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

সমস্ত স্কটলগড আলোড়িত করিয়া বেড়াইলেন। তিনি শুদ্ধ লোকের 

ধন প্রাণ নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি জাতীয় পুনজ্জীঁবনের 
প্রধান উদ্দীপক জাতীয় কাগজপত্র ভশ্মসাৎ করিয়। ফেলিলেন ও 

জাতীয়-রাঁজভক্তি-উত্তেজক স্কুন্-নগরস্থিত স্ুপ্রসিদ্ধ অভিষেক-শিল' 
ওয়েই্মিনিষ্টরে প্রেরণ করিঙ্গেন। 

যাইবার সময় তিনি জন্ ওয়ারেন্ ও সরের আরল্কে স্কাটলগ্ডের 
শাসনকর্তা, ক্রেসিংহামকে কোষাধ্যক্ষ, আর্মেন্বাইকে প্রধান বিচার 

পতি, ওয়ারেনের ভাগিনেয় পার্সীকে ওল্ওয়ে প্রদেশের রক্ষক ও 

আয়ারের সেরিফ, এবং ক্লিফোর্ডকে প্রাচা স্কটলগ্ডের তত্বাবধায়করূপে 
নিযুক্ত করিয়া গেলেন। বোধ হুইল যেন তিনি স্কটলওকে অষ্ট পৃষ্ঠে 

শৃঙ্খল দিয়া বাধিলেনা বোধ হইল যেন সে শৃঙ্খল ভেদ কিয়া 

স্কটলও আর কখন উঠিবে না! যেন আর কখন ইহার অনৃষ্টগগনে 

সৌভাগারবি উদিত হইবে না! 

উর 

চতুর্থ অধায়। 

ওয়ালেমের শবসাধন। 

স্কটিশ শ্মশানক্ষেত্র। 

লাউডনগিরি-যুদ্ধ। 

যখন বাঁরউইকে ও ভন্বারে এই তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন 

সাধকবর ওয়ালেন্ গভীর শব সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। বারউইক ও 
ডন্বার সমরের কি পরিণাম হইবে তিনি তাহা পূর্বেই বুঝিতে গারিয়া- 
ছিলেন। তিনি জানিতেন যে এড্ওয়ার্ডের স্ুশিক্ষিত্ত ও বণবুদ্ধ সনিক 
বুনের সহিত স্কট্লগডের অশিক্ষিত ও নব-সংগৃহীত সেনা কখনই সন্মুখ- 

সমরে অয়লাভ করিতে পারিবে না। জান্টি৷ তিনি দবলকায় কষ্টসহ যুবা 
বীরপুরুষগণ লইয়! একটা মহতী সেন। সংগঠিত করিতে কৃতসম্বল্ন হইলেন 



এ দিকে তাহার অলৌকিক অবদাঁনপরম্পরা, অমানুষ শারীরিক বল, 
অবিচলিত সহিষুতা, এবং সর্ষোপরি তাহার অদমিত স্বজাতিপ্রেম ও 

ববদেশানগরাগের--যশ নরক প্রস্থত হওয়ায়, অসংখ্য বীরবৃন্দ আসিয়া 
তাহার অধিনায়কত্ব স্বীকার করিলেন। বন্ততঃ এড্ওয়ার্ডের ছূরক 
সৈনিকগণের অসহ অত্যাচারে, ও তীয় পিতৃ-ভ্রাত-বধে ওয়ালেসের 
অন্তরে স্বজাতিপ্রেম ও শ্বদেশান্থরাগের ভাব এতদূর প্রজ্ছলিত হইয়া 

উঠিয়াছিল ধে, যত দিন শক্র-নির্যাতন না হইতেছে তত দিন এ জীবন 
তাহার নিকট ছুর্বিষহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি অন্তর্নিগৃহিত 

ক্রোধানলে আপনিই দগ্ধ হইতে লাগিলেন । স্বজাতির চরণে প্রাণ 

উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই-_-এবং সেই উত্সগীকৃত প্রাণ শ্বজাতিব 

উদ্ধারব্রতে ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছিলেন বলিয়াই--ওয়ালেন্ অমর 
হইয়। উঠিলেন। সেই জন্যই তিনি একাকী লক্ষ লোকের বল ধাবণ 
করিতেন। সেই অমিতবলশালী স্বদেশানুরাগোম্মত্ত দৈব-শক্তিসম্পন্ন 
ওয়ালেসের পতাকামূলে ক্রমে কতিপয় স্বঙ্জাতি-প্রেমিক আসিয়া 
দণ্ডায়মান হইলেন। নেই স্বগীর দল লইয়। দেবোপম ওয়ালেন্ বিপক্ষ 

দিগের ণিরুব্ধে একপ্রকাব বিশৃঙ্খল গেরিলা যুদ্ধ আবন্ত কবিলেন। 

আায়ারের ছুখটনার পর ওয়ালেদ্ রিকার্টনে আসিয়া জননীর 
সহিত বাঁন করিতেছিলেন $ এই সময় উক্ত বীরবুন্দ আসিয়া তাহার 

সহিত মিলিত হন। তাহার মধ্যে সাব রিচার্ডের তিন পুহ এডাম, 

রিচাড। ও সাইমন্, এবং রবার্ট বয়েড ও নেলাও।_-এই কয়ঙ্গন বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । ওয়ালেন্ জননীর নিকট বিদায় লইয়া রিকার্টন পরি- 

ত্যাগ পূর্বক এই কয়জন মাত্র সহচর সহ স্থবিধ্যাত রণক্ষেত্র ম্যাকলিন্ 
মুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

এদ্রিকে ১২৯৬ শ্ীষ্টাবের নিদাঘকাল সমাগত । প্রক্কৃতি চতুর্দিকে 
দেন স্বাস্য বিস্তার করিতেছেন। এক দিকে স্কট্লগ্ডের অবিবাসিবৃন্দ 
হুর্িক্ষের জালায় অস্থির, অন্য দিকে পর্যযাপ্তভোজী ও অপরিমিতপায়ী 
এড্ওয়াডের সৈন্যগণের বিন্লাসোন্নাদ। এ দৃশ্যে জাতীয় দলের হৃদয় 
নিদারুণ বাধিত হইল। প্র তহিংসাবৃত্তি ওয়ালেসের হৃদয়ে প্রবলতর 



২ই ওয়ালৈসের জীবনবৃত্ঁ। 

উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেসের প্রচণ্ড খ্গাঘাতে ফেন্উইক্ অখপৃষ্ 

হইতে পতিত হইল; অমনি বয়িড আসিয়া উপস্থিত হইয়! খঙগী্র 

দ্বার তাহাকে ভূমিসংলগ্ন করিল। ফেন্উইকৃকে তদবস্থাপনন দেখিয়া 
ইংরাজ সৈন্যগণ চতুদ্দিক হইতে আপিয়া বয়িডের উপর পতিত 
হইল। এমন সময় ওয়ালেস্ আসিয়া তীহার উদ্ধার সাধন করিলেন । 

ছুই বীর-কেশরী প্রতিরোধকারিদিগকে কাটিতে কাটিতে ব্যুহ 
ভেদ করিয়া! বহির্গত হইলেন। ইংরাজ সৈনিকগণ নায়কের 

মৃত্যুতে ভগ্র-হৃদয় হইযাঁও দ্বিতীয় সেনানায়ক বোমণড কর্তৃক প্রো 

সাহিত হইয়! অদমিত তেজে যুদ্ধ কবিতে লাগিল । অবশেষে বিকাঁ- 

উনের ধুবা ওয়ালেসের হন্ডে বোমণ্ডও ভূতলশায়ী হইল। ছুর্নিবার্্য 
ইংবাঁজ তেজ ইহাতেও প্রশমিত হইবার নহে। ইংরাজ অশ্বারোহিগণ 

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক ভূমিতলে "অবতীর্ণ হইয়া পদাতিক- 
ভাবে ঘোরতর রণে মগ্ন হইল। কিন্তু ওযালেম্ ও তদীয় বীরবুন্দের 

অসামান্য বীর্ধ্যবত্তার নিকট সকলই পরাস্ত হইল। রণক্ষেত্রে 

শতাধিক ইংরাঁজদেহ রাখিয়া অবশিষ্ট ইংরাজ সৈন্য বিশৃঙ্খলভাবে 

পলায়ন করিল। জাতীয় দলের কেবল তিনজন মাত্র হত হইয়াছিলেন। 
ফেন্উইকের সমভিব্যাহারে যাহ) কিছু ছিল, সমস্তই বিজয়ী, 

কট দিগের হস্তগত হইল। বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ শকটবাজি, বিংশাধিক 

শত সুসজ্জিত অশ, স্বর্ণ, সুরা, ও অন্যান্য পর্য্যাগু-পরিমিত খাদা 

দ্রব্--এ সমস্তই তীহাঁদিগের করতলস্থ হইল। এ সমস্ত প্রব্যসামগ্রী 

লইয়! তাহার! ক্লাইডেন্ডেল্ বনে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। 

যে অশীতি-সখ্যক ইংরাঙ্গ সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করিয়াছিল, 

তাহারাই সর্বপ্রথমে আয়ারের গবর্ণর পাঁসীর নিকট এই শোচনীয় 

বার্ত। লইয়া গেল। 
ইং্রাজদিগের বিরুদ্ধে ওয়ালেসের এই সর্বপ্রথম মধ সমর | 

এই প্রথম সমরেই ওয়ালেস্ চতুগুণ ইতরাজ সেনার বিরুদ্ধে দণ্ায়: 

মান হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণবূপে« পরাস্ত করিলেন। লাইভান্ 
পাহাড় ক্ষটলণের পাঁণিপথ । এই খানে তিনবার স্কটলণ্ডের 
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মনৃষ্ট পরীক্ষিত হয়। এখানে একবার রোমীয়দিগের সহিত, ও 

দ্বিতীয়বার ইংরাজদিগের সহিত স্কট দিগের ভীষণ সমর হয়। তৃতীয় 
বার প্রথম চারল্সের লময় ধর্ম-বিষয়ক বাক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া 
রাজকীয় দলের সহিত লোকতান্ত্রিক দলের ঘোরতর রণ হয়। 

পাসাঁ এই সংবাদে মর্মাহত হইলেন। আহারীর দ্রবোর অল্পতা 
নবদ্ধন আয়ার ছর্গের সেনাদল অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল । ভিনি 

ওয়ালেস্কে মুতবোধে আয়াব ছুর্গের প্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত করা 

নিতান্ত মূর্খতা কার্ধ্য হইয়াছিল বলিয়। কর্তৃপক্ষদিগেব প্রতি অনুযোগ 
করিতে লাগিলেন; এবং অতঃপব কালাইল হইতে শ্থলপথে 

দব্যনামগ্রী না পাঠাইয়! জলপথে পাঠাইতে অন্থবোধ করিলেন । 
এদিকে ওয়ালেস্ ও তত্নহচরবৃন্দ একবিংশতি দিন ক্লাইডেসডেল, 

সরণ্যে অক্ঞাতবাঁসে থাকিয়! জাতীয় শত্রুদিগকে জালাঁতন করিবার 
ববিধ নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ভাহাদিগের 

ভয়ে সেই সময় সে পথে আব একটীও ইংবাজ পরিদুষ্ট হইত না। 
রুমে লাইডন্ পাহাড়ের যুদ্ধের নংবাদ ক্ষটলগ্ডেব সর্বত্র প্রস্থত 

ইল; এবং ওয়ালেসের নামে একদিকে যেমন ইংরাজ শোণিত 

ও হইতে লাগিল, অন্য দিকে উৎ্পীড়িত স্কট লগুবাদিগণের অন্ত 

উৎসাহে মাতিয়! উঠিল। 
পা অনতিবিলম্বে প্লাসগো নগরে ইংবাজ সামস্ত ও অন্যানা 

কম্মরচারিগণের একটী মহতী সভা আহ্বান কবিলেন। এই সভায় 
গায় দশ সহত্র ইংরাজ সমবেত হন। ভাব প্রধান আলোচ্য বিষয় 

ওয়ালেন্। বথ্ওয়েল-নিবাসী সার আমের ডি ভালেন্ন্ নামক 

একজন স্বজাতি-বিশ্বাসঘাতক স্কট. পরামর্শ দিল ষে এড্ওয়ার্ডের আদেশ 

সানা পর্যন্ত ওয়ালেসের সহিত একটা সামধিক সন্ধি হউকৃ। পার্সী 

লিলেনঘ্যে ওয়ালেন্ট সন্ধিতে সম্মত হইবেন না। ভালেন্স উত্তর 

করিলেন যে ওয়ালেসের খুল্লপতাত বিকাটনের সেরিফ্ সার্ রেণালড 

বারা এ কার্য সম্পন্ন হইতে স্বদে এবং সন্ধি রক্ষার জন্য নার্ 

রেখালডের ভূমিলম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলেই অভীঙ সিদ্ধ হইযে। 
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সার রেণাল ড তৎক্ষণাৎ আহত হইলেন। ওয়ালেস্কে দমন করিয়! 

রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। 

কিন্তু পাসাঁর একাস্ত অনুরোধে গড়িয়া অবশেষে তিনি স্বীকার 

করিলেন। পার্সী এড্ওয়াডের প্রতিনিধিম্বর্ূপ হইয়া এইরূপ 

সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন যে যতদিন এই সন্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন 

কেহই ওয়ালেসের কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না| লার্ রেণালড 

এই সন্ধিপত্র সহ ক্লাইডেস্ভেল, অরণ্যে গমন করিলেন। ওয়ালেস্ 

ভৌোজনে বদিতেছিলেন এমন সময় সার্ রেণান্ড তথায় গিয়! উপস্থিত 

হইলেন। ছুই জনে পরম প্রীতির সহিত পরম্পরকে আলিঙ্গন করি- 

লেন। অবশেষে ছুই জনে মনের উল্লাসে পান ভোজনাদি সমাপনের 

পর, রেণীল্ড ওয়ালেসের নিকট নন্ধিব প্রস্তাব করিয়া তাহাকে ইহাতে 

্বীকৃত হইতে অনুরোধ করিলেন) এবং বলিলেন এই সময়ের মধ্যে 

তিনি ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে পাবিবেন। ওয়ালে 

সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, 

৭ ধর বিশ্বাসঘাতকের সন্ধিতে বিশ্বা কি?” কিন্তু অবশেষে মহচর- 

ৃন্দের পরামর্শে ও খুল্লতাতের[বিপদ্ভয়ে ইংরাজগণের সহিত টি ্ব্প 

কাঁলস্থায়ী সন্ধি দংবদ্ধ করিলেন । স্থির হইল বে এই সন্ধি দশমান-কা 

মান্র-স্থায়ীহইবে । ১২৯৬ শরীষ্টান্ের আগস্ট মাসে এই সন্ধি ঈ হয়। 

এই সন্ধির পর সেই পেটিয়ট দলের প্রত্যেকেই স্ব স্ব আবাসে গমন 

করিলেন। ওয়ালেন্ও খুল্লপতাত সমভিব্যাহারে করমৃবী নগরের অভি" 

মুখে যাত্র! করিলেন। 

কিন্তু একটা ইংরাঙজচরণ হ্কটলও ভূমিতে থাকিতে ওয়ালেসের হৃদয় 

স্থির থাঁকিবার নহে। ইংরাজের1 আয়ার্ নগরে এক্ষণে কি করিতেছেন 

দেখিবার নিমিত্ত একদিন ওয়ালেদ্ কৌতৃহলোদ্দীপিত হইয়া তদভিমুখে 

যাত্র! করিলেন। ওয়ালেদ্ আত্মগোঁপনমানসে আপাদমস্তক" চম্মাবুত 

করিয়। আসিয়াছিলেন। নগরের অভ্যন্তরে আসিয়! দেখিলেন একজন 

ইতরাজ-_বক্লার হস্তে ফেন্সিং ক্রীড়ী করিতেছে । এই ব্যক্তি বিজ্রূপ 

ফরিয়। ওয়ালেস্কে পরীক্ষ। গ্রহণ করিতে আহ্বান করিল, আর বলিল 
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হে, বর্শধর ! তোমার যত বিদ্যা অথ্রেই বুঝা গিয়াছে।” এই 

বিজ্রপ-বাক্য ওয়ালেসের অসহা বোধ হইল। ভিনি তদীয় করাল অসি 

এব্নপ প্রচণ্ডবেগে তাহার মন্তকের মধ্যভাগে প্রক্ষেপ করিলেন ষে 

তাহা তাহার মন্তক দ্বিধাবিভক্ত করিয়। গ্রীবাদেশে আসিয়। পড়িল । 

ওয়ালেদ্ অকুতভোভয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে আপন দলের ভিতরে আমি- 

লেন। যোলজন মাত্র সহচর তাহার সহিত আসিয়াছিল। অনতি- 

বিলম্বেই সপ্ত-গুণিত বিশ জন অস্ত্রধারী পুরুষ আসিয়া তাহাদিগকে 

ঘিরিয়া ফেলিল। উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। যদিও 

ওয়ালেসের দলে বড় অধিক লোক ছিল ন, তথাপি যে কয়জন ছিল 

সকলেই সবিশেষ পরীক্ষিত, ও অন্ত্র শস্্রের প্রয়োগে স্ুঅভ্যন্ত । 

সুতরাং তাহাদিগের শাণিত খড়গাঘাতে অনেক ইংরাজকেই ধুলি চুম্বন 

করিতে হইল। পরাজিত ইংরাজ সৈনিকগণের সাহাষ্যার্থ অচিরে 

দুর্গ হইতে এক দল সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। ওয়ালেন্ তথায় 

আর থাক! উচিত বিবেচনা না করিয়া তথা হইতে সদলে প্রস্থান করি- 

লেন। নবাধিক বিংশতি জন ইংরাজকে ধরাশায়ী করিয়া সেই ক্ষুদ্র 

বীর দল আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ল্যাঙলেন 
অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

সকলেই অনুমান করিল যে ইনিই সেই কৃহকী ওয়ালেস্। অন্যথ 
আর কে এত অন্পসখ্যক অন্ধযাত্রিক লইয়া! এরূপ অমানুষ কার্ধ্য 

করিতে সক্ষম হন? এই যুদ্ধে যদিও পার্নীর স্বসম্পকাঁয় তিন জন লোক 
হত হয়, তথাপি আপনারাই ইহার উত্তেজক বলিয়া, পার্সী ওয়ালেসের 
উপর সন্ধিভঙ্গের দোষারোপ করিতে গারিলেন না। তিনি সার্ 
রেণাল্ডকে এই মরতে পত্র লিখিলেন যে--“তুমি ওয়ালেন্কে কোন 
প্রকাশ্য বাঁজারে বা মেলায় উপস্থিত হইতে বারণ করিবে। কারণ 

সে সকল, স্থলে তিনিষ্উপস্থিত হইলে উভয় দলে এইরূপ বিবাদ হইবার 

স্তাবনা।” এইপত্র পাইয়া রেণাল্ড করস্বী যাত্রা করিলেন, কারণ 
ওয়ালেস্.তখন ল্যাঙ্লেন্ অরণ্য হইতে আসিয়া তথায় বাস করিতে- 

ছিলেন। তথায় আসিয়া তিনি গুঁয়ালেদ্কে পার্সীর পত্র দেখাইলেন। 
ও 



২৬ ওয়ালেমের জীবনবূর্ত। 

রেণান্ডের প্রতি ওয়ালেসের প্রগাঢ় তক্তি ছিল ; স্ৃতরাঁং তিনি তাহাঁকে 

এই বলিয়! আশ্বস্ত করিলেন ষে ধতদিন তিনি তাহার আশ্রয়ে থাকেন, 
ততদিন তিনি মাহাতে তাহার অনিষ্ট হইতে পারে এমন কোন কার্য্য 

করিবেন না। 

পঞ্চম অধ্যায়। 

গ্লাস্গো। সভা । 

পারার ভৃতাগণ নিহত-_আরল্ ম্যাল্কমের সহিত ওয়ালেসের সাক্ষাঁৎ-_গার্গ নক্ 
(98:2500008) ও কিংক্রেভেন্ (810019562) দুর্গ অধিকার-__-সটউড্ সা. 

(31107৮00091) যুদ্ধ-_সেন্ট জন্ষ্টন শক্রহন্তে পতিত । 

১২৯৬ শ্রীষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মান উপস্থিত। হ্কষটলগের শাসন 

জন্য কতিপয় আইন করিবার নিমিত্ত গ্রাসগো! নগরে একটা মহতী 
ইংরাজমতা৷ আহত হইল। ভর্থামের যাজক এই সভার সভাপতির 

আনন গ্রহণ করিলেন। সকল প্রদেশের সেরিফগণ এই সভায় 

আহ্ত হইলেন। স্থতরাং আয়ারের কৌলিক সেরিফ সার্ রেনাল্ডও 

আহৃত হইলেন । তিনি, ওয়ালেদ্ ও আর ছুই জন অন্ুযাত্রিক-সমভিব্যা- 

হারে গ্রান্গো নগর-অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। একটী বালক 
রেনাল্ডের সুন্দর অশ্বটী লইয়া অখ্েই যাত্রা করিয়াছে। ওয়ালেন্ ছুই 
সহচর সহ সেই বালককে আসিয়! ধরিয়াছেন ; এদিকে বুদ্ধ রেনাল্ড ও 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। পথিমধ্যে পাসীর কতিপয় ভৃত্যের 
সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। বহুমূল্যব্রব্য-পরিপূর্ণ একখানি 
শকটের রক্ষক হইয়। পাীর অধীনস্থ পাঁচ জন পদাতিক ও ভিন জন 
অশ্বারোহী গ্রাস্গোর অভিমুখে গমন করিতেছিল। শকটের অশ্ব অতিশয় 
ক্লান্ত হইয়৷ পড়ায়, তাহারা রেনাল্ডের অশ্ব ধরিয়! শকটে .যোজিত" 

করিতে কৃতসন্কল্প হইল। ওয়ালেস্ নিষেধ করিলেন । তিনি বলিলেন, 
সন্ধির অবস্থায় এরূপ দস্থ্যবৃত্তি অক্ষমণীয়। কিন্তু তাহার! গুনিল না 

আশবকে শকটে যৌজিত করিল। (লেস ক্রোধে অধীর হইয়া! এরূপ 
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দ্থাবৃত্তির সমুচিত প্রতিফল দিবার নিগিত্ব-_রেনালৃডের অনুমতি লই- 

যার জন্য পশ্চাদর্তী হইলেন । রেনালৃড তখন মুয়ারসাইভ্ (51149) 
পরযযস্ত আসিয়া! পৌহুছিয়াছিলেন। তিনি ওয়ালেস্কে শাস্তি অবলম্বন 
করিতে বলিলেন। ওয়ালেস্ ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাহার 
অধীনভাবন্ধন ছেদন করিলেন; এবং প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়। 

অশ্বারোহণে অতি দ্রুতগতিতে সেই স্থানে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । 

সার্ রেনাল্ড ওষালেমের এই ছুর্দমনীয় ক্রোধ দেখিয়! নিতান্ত ক্ষুব্ধ 

হইলেন; পাছে পার্সী এই প্রতিহিৎসাব্যাপারে ভাহাকেও লিপ্ত কবে, 

এই ভয়ে তিনি মিয়ারন্স (18:08) হইতে আর এক পদও অগ্রসর 

হইলেন না, এবং ওয়ালেসের পরিণাম ভাবিয়া সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় 

যাপিত করিলেন । 

এদিকে ওয়ালেদ্ সেই ছুই সহচরমাত্রকে সহায় করিয়! পূর্বত্যক্ত 
স্থানে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে পার্ীর ভৃত্যেরা 
ক্যাথ্কার্টের (020:০8)অদূরে আসিয়! পড়িয়াছিল। ওয়ালেন্ অনেক 
অনুসন্ধানের পর তাহাদিগকে আপিয়। ধরিলেন। ওয়ালেম্ বিন। ব্যক্য- 

বায়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং ভীম পরাক্রমে তাহাদিগের 

কয়জনকেই নিহত করিয়া যাবতীয় বহুমূল্য দ্রব্যের সহিত অশ্বদধয়কে 

গ্রহণ করিয়া গ্রদোষে বৃক্ষসেতু ছার! ক্লাইড্ (01149) নদী পার হই- 
লেন। গ্লান্গোর এত নিকটে থাকা কোন মতে যুক্তিনঙ্গত নয় ভাবিয়া 

অন্ুযাত্রিক-সহ লেনন্সের (190010%) অভিমুখে যাত্রা করিলেম । আরল্ 

ম্যাল্কম্ এইসময়ে লেনক্স ছুর্গের অধীশ্বর ছিলেন; তিনি এখনও এড 
ওয়ার্ডের বশ্যতাম্বীকাঁর করেন নাই ; সুতরাং ওয়ালেস্ ও তীহার অঙ্থ্- 

যাত্রিকঘয়ের মহাপমাদরে তথায় পরিগৃহীত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত 

তাহার একেবারেই ম্যাল্কমের সহিত সাক্ষাৎ না করিগ্র। তুই চারিদিন 

কাল,তখায় এক প্রাস্থাবাসে অবস্থিতি করিলেন । এদিকে পার্সীর নিকট 
এই সংবাদ যাইবামাত্র ভিনি স্থির করিলেন যে কুহকী ওয়ালেসেরই 

এই কার্ধা। এই স্থির করিয়া! তিনি ততক্ষণাৎ সার্ রেনাল্ডের নিকট 
দূত প্রেরণ করিলেন। দূত অক! দেবিল-_সার্ রেনাল্ড, মি্ারনূসে 
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অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু পার্সীর ভূত্যগণের হত্যাকাণ্ড গ্রাস্গোর 
অনতিদূরে সংঘটিত হইয়াছিল। তথাপি রেনাল্ড বিচারালয়ে আনীত 
হইলেন। কিন্তু প্রমাণ হইল-তিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষী ও 

ভ্রাতুষ্গুত্রের তদানীন্তন গভিবিধির বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। 
যখন তিন চারি দিন ধরিয়! গ্লাস্গোয় সভাব অধিবেশন হইতেছিল, 

তখন ওয়ালেস্ লেনক্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার নিকট 

তথায় সম্বাদ আদিল যে, সভা তাহার গ্রেগারের জন্য আইন জারি 

করিয়াছেন। রবার্ট বয়িড ও নেলাও (07691900) প্রভৃতি এই সভার 
অধিবেশন কালে গ্লাস্্গো নগরে ছিলেন । তাঁহার! দলপতির এই বিপদে 

বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ওয়ালেস্ কোথায় আছেন, অনুসন্ধান করিবার 

জন্য তাহার! গুপ্তভাবে গ্রাস্গো হইতে বহির্গত হইলেন| ওয়ালেসের 
অন্যান্য বদ্ধু্গণও কে কোথায় ছত্রভঙ্গ হইয়া রহিয়াছেন, তাহারও 

নির্ণয় নাই। এই অবস্থায় ওয়ালেনের মনে উদ্বেগের আর পরিসীম। 
বহিল ন। 

তিনি সেই পাস্থাবাস পরিত্যাগ করিয়া! আরল্ ম্যাল্কমের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। ম্যান্কম. মহা সমাঁদবে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 

লেনকৃন তকালে রণকুশল বীরবুন্দে পরিপূর্ণ ছিল; এবং আজও 

এডওয়ার্ডের প্রতাপ উপেক্ষা করিতেছিল। আরল্ বলিলেন_-“্ষদি 
আপনি লেনকৃসে বাস করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমার 

সমস্ত বীর অন্ুযাত্রিকবর্ণ আপনার আদেশবর্তী হইবে। কিন্তু ওয়া- 
লেম্ ইহাতে অন্বীকৃত হইলেন। কারণ, যে মহাত্মা! সমস্ত ক্ষট্লগকে 
শক্রহস্ত হইতে মুক্ত করিবেন,_এবং তাহাতে প্রাণ-বিসর্ভন করিবেন 

বলিয়া কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন, এরপ ক্ষুদ্র সন্ধীর্ণ প্রস্তাবে তিনি কি 
বলিয়া সম্মত হইবেন? ওয়ালেন্ তাহার এই গুঢ় অভিগ্রায় প্রকাশ 
না করিয়া! ম্যাল্কমের নিকট উত্তরাভিমুখে গমন কর্তিবার ইচ্ছা গুকাশ 
করিলেন । | 

উত্তরে গমন করিবার পূর্বে তিনি গেরিলা যুদ্ধে অবতারিত করি- 
বার জন্য একদল ক্ষুদ্র মৈন্য দীক্ষিত কৃরিতে কৃ্-সম্কর্ 'হইলেন। 
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রমিউলস্ রোমের পত্তনকালে ও শিবজি মহারাষ্ট্রসাআাজ্যের অধি- 

ষ্াগন কালে আত্মদল বৃদ্ধির জন্য যে উপাঁয় অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
ওয়ালেনও ঠিক্ সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেন। তিনি দীক্ষিতগণের 

সহত্র দোষ উপেক্ষা! করিয়া স্কট লণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাহারা 

প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগের সকলকেই শ্ব্দলভূক্ত করিতে 

লাগিলেন। অধিক কি, অনেক আয়ল গুবাসীকেও তিনি নিজ দলের 
অন্ততূক্তি করিতে সম্কুচিত হইলেন নাঁ। ষাহাঁব! ওয়ালেসের দীক্ষা- 
গুরুত্ব স্বীকার করিলেন, তাহাদিগের প্রতোককেই ওয়ালেসের নিকট 

শপথ গ্রহণ করিতে হইল। এই ক্ষুদ্র সেনা লইয়া! ওয়ালেস্ উত্তরাঁভি- 
মুখে যাত্রা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন । আরল্ ম্যালকম্ বিশেষ 

সম্মানের হিত তাহাকে বিদায় দিলেন। তিনি ওয়ালেস্কে পর্য্যাপ্ত 

অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলেন, কিন্তু ওয়ালেস্ তাহাতে অসম্মত হই- 

লেন। ওয়ালেস্ অর্থৃপ্ন ছিলেন না। পাসীর নুঠিত সম্পতি 
এখনও নিঃশেবিত হয় নাই, ্বতরাং অর্থের অভাব ছিল না বলিয়াই 

তিনি ম্যাল কমের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছিলেন। তিনি বরং যাই- 
বার সময় দীন ছঃথীকে তাহার অর্থের কিয়দংশ দান করিয়া গেলেন । 

ালিংসায়ারের অদূরে ইংরাজগণ-কর্তৃক গার্গ নকৃ নামে একটা নূতন 
ুর্খ নির্মিত হয়। ১২৯৬ খীগ্টাব্ষের ডিসেম্বর মাসে ওয়ালেস্-অধিনীত 
দশাধিক-পঞ্চাশৎ বীর পুরুষ এই ছূর্গাভিমুখে যাত্র। করিলেন। তৎ- 

কালে কাণ্তেন থার্ওয়াল, (11%1]811) নামক এক সৈনিক পুরুষের 

উপর এই ছূর্গের রক্ষা-ভার ন্যস্ত ছিল। হুর্গের অবস্থা! পরীক্ষা! করি- 

বার জন্য ছুই জন গুগু চব রজনীযোগে তথায় প্রেরিত হইল। তাহারা 

দেখিয়া আসিল, যে ছুর্মের পরিখার উপর সেতু বিলম্বিত রহিয়াছে; 

যদিও ছুর্গের ছার রুদ্ধ, তথাপি প্রহরী ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছে। 
ওয়ালেস্এই সংবুদ শুনিবামাত্র ততক্ষণাৎ ক্ষুদ্র সেনাদল লইয়া সেতু 
পার হইয়! ছুর্সদ্ধারে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। ছুর্গঘার ন্ট 

অর্গলে আবদ্ধ ছিল। সেই অর্গল ভগ্ন করিয়া দ্বার উম্মুক্ত করিবার 
বিবিধ চেষ্টা হইতে লাগিল কত মকল চেষ্টাই ব্যাহত হইল । অব- 
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শেষে স্বয়ং ওয়ালেম্ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি এক প্রচণ্ড 
. করাঘাতে প্রাচীরের কিয়দংশ মহ প্রাচীর-দংলগ্ন সেই অর্গল তুলিয়া 

ফেলিলেন। তাহার এই ভীম পরাক্রমে সকলে বিশ্মিত হইল। বস্তুতঃ 

শারীরিক বলে আমাদিগের দেশের ভীমের সহিতই কেবল ওয়ালেসের 

তুলনা! হইতে গারে। ক্ষণকাঁল পরেই তাহার প্রচণ্ড পদাঘাতে ছুর্ণদ্ধাব 

উনুক্ত হইল। সেই ভীষণ শবে ছুর্গরক্ষকদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
দ্বার-রক্ষক শান্ত্রী সহস। উঠিয়াই হত্তস্থিত যষ্টিদ্বারা ওয়ালেসের মুখে 
আঘাত করিল। ওয়ালেস্ তাহার হস্ত হইতে সেই যষ্টি গ্রহণ করিয়া 
ডাহার দ্বারা গ্রতি-প্রহারে ঘার-রক্ষককে শমন-নদনে প্রেরণ করিলেন। 

তাহার পর তিনি কাপ্টেন্কে লক্ষ্য করিলেন, এবং সেই যষ্ির আঘাতে 
তাঁহাকেও সেই দশা গ্রাপিত করিলেন । তাঁহার বীর মহচরগণ ক্রমে 

তাহার সাহাধ্যার্থ আদিয়। উপস্থিত হইলে, দুর্স্থ সকলেই যমালয়ে 

প্রেবিত হইল। ওয়ালেসের আদেশে কেহই বালক ও ভ্্রীলোকের 

গাত্রম্পর্শও করিতে পাঁরিল না । লক্বমান সেতু তুলিয়! ওয়ালেন্ চাবি 

দিন ধরিয়। সেই ছুর্গে নিরাপদে অবস্থিতি করিলেন। এই দুর্গ 

আক্রমণ ও অধিকার এত নিভৃত রূপে অন্ুটিত হইয়াছিল যে, এ কয় 

দিবসের মধ্যে এ সংবাদ দুর্গেব বাঁহিরে যায় নাই। তীহাবা দুর্গপতির 

স্বী ও পুত্রগণকে মৃক্তি দিয়া__ছুর্গের বহুমূল্য দবজাত নুন করিয়! 
দুর্গের গৃহ সকলে অগ্রি প্রদান পূর্বক রাত্রিযোগে ফোর্ত পার হইয়। 

অদুরবর্তী অরণামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৪৪, 1৬০ 
এই অরণ্যের নাম মেথবেন্ অরথা। ইহা সেন্ট ও জন্ঠন্ পার্থ 

নগরের আরে অবস্থিতি । ওয়ালেল্ মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। তিনি 

এখানে আসিয়া এক তীরে একটা সুন্দর হরিণ বিদ্ধ করিলেন। 
এই হরিণমাংসে তিনি সহচরবৃন্দকে পর্ধ্যাপ্তরপে তোঁজন করা- 

'ইলেন। তথায় রজনী যাঁপন করিয়া! তিনি গ্রভাষে*একাকী গুঞতবেশে 
সেন্ট অন্ষ্টন্ নগবের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরের অদূরে 

আসিয়া তিনি লোক দ্বারা কোটালের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। 

কোটালের অনুমতি পাইয়| তিনি নগরতঘারে ভাগিয়। উপস্থিত হই- 
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লেন। কোটি তীহাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিয়। তাহার নাম- 

ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আত্মগোপন করিয়া বলিলেন 

“মহাশয়! আমার নাম উইল্ ম্যাল কম্সন্) আমার পিতার নাম 

ম্যাল্কম। আমি এটিক্ অরণ্য হইতে আদিতেছি। বান-যোগ্য 

স্থানের অনুসন্ধানে আমি এই উত্তর প্রদেশে আপিয়াছি” | কোটাল 

বলিল, “মহাশয় | আমি কোঁন মন্দ উদ্দেশে এই সকল প্রশ্ন কবি- 

তেছি ন।; তবে সম্প্রতি পশ্চিম প্রদেশ হইতে ওয়ালেস-নামা এক 

গাপি্ঠ আসিয়। ইংলগেশবরের সমস্ত লোক জন মারিয়| ফেলিল, এই 

অশুভ সংবাদ আনিয়াছে বলিয়াই, এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য 

হইয়াছি” । ওয়ালেন্ এমনি ভাবে উত্তর কবিলেন যে, কোটালের 

মনে আর কোঁন সন্দেহ রহিল না) তিনি তাহাকে অবাধে নগর মধ্যে 

গ্রবেশ করিতে দিলেন। 

কিরূপে সেন্ট জন্তন্ অধিকার করা যাইতে পারে,ইহার নির্ণয় করাই 

তাঁহার এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্ত তিনি দেখিলেন, তর্গদার 

আতি স্তর এবং ছুর্গপ্রাচীব অতি স্থুল। ইহা দেখিয়া তিনি 

এ দুর্গ অধিকার করার সঙ্কপ্প আপাততঃ পরিত্যাগ করিলেন। এখানে 

শুনিলেন যে, পার্থ নায়ারে ইতরাজদিগের কিংক্লেভন্ নামক একটা হ্ুর্ণ 
আছে। সার্ জেম্স্ বট্লার্ নামক এক জন নিুর নাইটু এই সময় 

এই হুর্ণের অবক্ষ্য ছিলেন। ওয়ালেস্ শুনিলেন__যেই দিন সেন্ট জন্" 

টন হইতে এক দল ইংরাদ-সৈন্য গিয়া নেই ছুর্গের বলবৃদ্ধি করিবে। 

এই সংবাদ শুনিবামাত্র ওয়ালেস্ তাহাদিগকে পথে আক্রমণ কর] 

স্থির করিলেন ; এবং গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়! মেথবেন্ অবণ্যা- 

ভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আমিবার কালে কাহাকেও কিছু 

বলিয়। আনেন নাই, সেই জন্য তাহার সহচরেরা তাহার বিষয়ে নিতান্ত 

ভাবিত্ব হইয়াছিলেনু। তাহারা দূর হইতে ওয়ালেসের শৃঙ্ষরব শুনিয়া 

মনত দেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন। ওয়ালেন্ শুঙ্গধবনি করিতে করিতে 

যেমন অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, অমনি চতুদ্দিক হইতে তাহার সহ- 

চরবৃন্দ আসিয়। তাহাকে ঘি! দাড়াইল। তিনি তীহাদিগেরনিক্ট 
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আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাহারা তদীয় অভিপ্রায় 

অবগত হইবামাত্র শীঘ্র রণসজ্জায় সঙ্জিত হইয় স্থন্দর শৃঙ্খলায় অরণ 
হইতে বহির্গত হইলেন। 

তাহারা টে নদীর তীরবস্তীঁ নিবিড় বনমধ্যে লুক্ধায়িত থাকিয়া 
ইংরাজদিগের জাগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিন 

জন অশীরোহী চলিয়া গেল, তাহার অবাবহিত পরেই অন্্রশস্ে 
সুসজ্জিত নবতিসংখ্যক ইংরাজ অশ্বারোহী পরিদৃষ্ট হইল। ওয়ালেন 
ও ততসহচরবৃন্দ সিংহের ন্যায় লক্ষ প্রদান পূর্মক তাহাদিগের মধ্যে 

আদিয়! পড়িলেন। এই হঠ আক্রমণে তাহারা সকলেই প্রথমে 

স্তস্তিত হইল। অবশেষে আক্রমণকারিগণের অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিয়! ইংরাঁজের1 আক্রমণকারীদিগের প্রতি বর্ধাক্ষেপ করিতে লাগিল, 

এবং সবেগে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অন্ত্রচালিত করিয়। তাহাদিগকে 

ভূপাতিত করিবে সঙ্করর করিতেছে, এমন সময়ে ওয়ালেন্ সদলে ভীমা 
রবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণের বেগ সম্বরণ 

কর ইংরাজদিগের অসাধ্য হইয়। উঠিল। প্রথম আক্রমণেই অসংখ্য 

ইতরাজ ধরাশাষী হইল । ওয়ালেসের বর্ষা সহসা ভগ্ন হইলে তিনি 

গদাহন্ডে তাড়িতবেগে শক্রদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন । মত্ত হস্তী 

যেমন শুওীঁঘাতে সম্মুখের সমস্ত দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ 
ওয়ালেন্ প্রচণ্ড গদার আঘাতে অসংখ্য ইংরাজ অশারোহীকে অর্শের 

সহিত ভূপাতিত করিতে লাগিলেন । শ্বয়ং সার্ জেম্স বট্লার এই 

ৈনিকদলের অধিনায়ক ছিলেন । তিনি অশ্ব হইতে নামিয়া অসা- 

ধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওয়ালেসের প্রচও 

অসি প্রচণ্ডবেগে ভাহার মস্তকের মধ্যদেশে পতিত হইয়া তাহার 

দেহকে দ্বিধ। বিভক্ত করিল। ইংরাজসেনা তাহাতেও ভগ্নহৃদয় না 

হইয়। ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্ত স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানু- 
রাগের বলবতী উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত বীরবুন্দের বেগ ধারণ করে, 

কাহার সাধ্য? ইংরাজেরা ক্রমে হতবল হইয়া! রণস্থলে ভ্রিগুণিত- 

বিংশতি-সংখ্যক সহচর রাখিয়। সহসা রশ ভঙ্গ দিয়া কিংকেতেন ছুর্গা- 
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ভিমুখে পলায়ন করিল। ছুর্গাত্যস্তরে শত্্রধারী পুরুষ অতি অল্পই ছিল। 
ছুর্গবাঁদীর মধ্যে স্ত্রী ও যাজকের সংখ্যাই অধিক ছিল। তীহার! ছূর্গ- 

প্রাচীরের উপর হইতেই এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন; এক্ষণে সেতু 

বিলম্ষিত ও দুর্গঘার উন্মুক্ত করিয়। প্রাণভয়ে পলায়মান সেই সৈনিক- 

বৃন্দকে আশ্রয় প্রদান কবিলেন। কিন্তু যৎ্কালে সেতু বিলম্বিত ও 

দরণদ্ধার উন্মুক্ত হইয়াছিল, দেই অবকাশে শক্র মিত্র মিশ্রিতভাবে 

ভুর্গাত্যন্তরে লন্বপ্রবেশ হইল। ওয়াঁলেন্ ও তদদীয় বিজয়ী সহচর* 

বৃন্দ ছুর্গমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া--বাল ও ভ্রী এবং ছুই জন যাঁজক 

ব্য্টীত আর সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন । এই যুদ্ধে ওয়া- 
লেসের পাচ জন মাত্র সঙ্গী নিহত হয়। ওয়ালেন্ দুর্ণের বাহিরে ও 

অভ্যন্তরে যে সকল মৃত দেহ ছিল, সে সমস্ত নমার্ধিনিহিত করিয়া, সেতু 

উত্তোলন ও দ্বারমুক্ত করিয়া নিরাপদে তুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে 

লাগিলেন। 

সাত দিন এখানে বিশ্রাম করিয়া ওয়ালেন্ আব এখানে থাকা 

উচিত নয় ভাবিয়া দুর্গের যাবদীয় বহুমূলা দ্রব্য লুঠনপূর্বক রাত্রিযোগে 
অদুরবর্তাঁ “স্উিড্ সা” নামক অরণ্যে লুক্কায়িত কবিয়! রাখিয়া আসি- 
লেন; ফিরিয়া! আসিয়! বন্দীদিগকে উন্মুক্ত কবিয়৷ ছর্গে অগ্রি প্রদান 

পূর্বক পুনবায় সেই অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দহামান ছুর্গেব 

প্রচণ্ড অগ্নিশিখা চতুন্দিকম্থ অধিবাসিবৃন্দকে প্রকৃত ঘটনা জানাইল। 
এদিকে কাপ্টেন্ বটলারের বিধবা রমণী উদ্মক্ত হইয় সেন্ট জনষ্টন 
্গের অধাক্ষ সার জিরাহেরনের (91£ 09012101701) নিকট 

মাসিয়া আমূল সমস্ত ঘটন| বিবরিত করিলেন। হেরন্ বুঝিলেন__ 

চহকী ওয়ালেসেরই এই কার্ধ্য; বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বহত্র স্থসজ্জ্বিত 
মশ্বারোহী সৈন্য লইয়া! তাহার জন্নন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন। 

এদরিকে ওয়ালেমু আক্রমণ-আশঙ্কায় অরণ্যমধ্যে একটী সুন্দর 
চা্ট-নির্শিত ছুর্গ প্রস্তত করিলেন; ছয়টা চক্রাকার কাষ্ধনির্শিত 
প্াচীরে ছুর্সটীকে আবৃত করিলেন? প্রত্যেক প্রাচীরে ছুইটী করিয়া 
১ণ্ত দার রাখিলেন, অভিপ্রাজিএই যে, এক একটা প্রাচীর শক্ষ 



ঙু৪ ওয়ালেসের জীবনবৃত্। 

হস্তগত হইলে, তীহারা গুপ্ত দ্বার দিয়! ক্রমেই পশ্চার্র্তী প্রাচীরের 
আশ্রয়ন গ্রহণ করিবেন; সমস্ত প্রাটীরগুলি শত্রগণের হস্তগত হইলে 

তাহার! শেষ গুপ্ত দ্বার দিয়! নিবিডতর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

কিংক্লেভন্ যুদ্ধে নিহত সার্ ভ্বন্ বট্লারের পুত্র সার্ জেম্ন্ বট্- 

লার্ পিতৃবধের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আক্রমণকারী ইংরাজ- 

সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ছুই শতমাত্র অশ্বা- 

রোহী সঙ্গে লইয়! অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘবশিষ্ট সৈন্য 

লইয় সার্ জিরার্ড অরণ্য ঘিরিয়া রহিলেন। বট্লার্ যখন মসৈন্যে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন, তখন ওয়াঁলেসের ছূর্ণ সমাপ্ত হয় নাই। 

ওয়ালেন্ অধিকাংশ সঙ্গীদ্দগকে দুর্গের সমাপনে নিযুক্ত করিয়। 

অল্লমীত্র অন্ধ্যাত্রিক সঙ্গে লইয়! দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন । ইংরাজ- 

দিগের সঙ্গে এক শত চল্লিশ জন তীরন্দাজ ও অশীতিসংখ্যক বর্ষাধারী 

ছিল। কিন্তু গয়ালেসের সঙ্গে বিংশতি জন মাত্র তীরন্দাজ ছিল। 

ওয়ালেনের নিজ হস্তে এক খানি প্রকাঁও ধনু ছিল। ইহা! তিনি 

ভিন্ন আর কেহই টানিতে পারিত ন।। তিনি বৃক্ষশাখানির্মিত 

কৃত্রিম ছুর্মমধ্য হইতে এই ভীম ও প্রকাণ্ড ধন্গুতে বাণযোজন। করিয়! 

অসংখ্য ইংরাঁজকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন । কিন্ত তাহার তীরন্দাজ 

সকল ইংরাজ তীরন্দাজগণ কর্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল দেখিয়। 
তিনি তাহাদিগকে শাঁখাভ্যন্তবে অধিকতর গুপ্ত-দেহ হইয়া! বাঁণ নিক্ষেপ 

করিতে বলিলেন, এবং স্বয়ং অশ্রাস্তভাঁবে ধন্থ আকর্ষণ করিতে 

লাগিলেন । অবশেষে তিনিও কণদেশে বাণবিদ্ধ হইলেন। সৌভাগা- 
ক্রমে তিনি গলদেশে লৌহকলার (0০18) পরিধান করিয়া: 
ছিলেন, এই জন্য সেই বেধ সাংঘাতিক হয় নাই। তাহার তীক্ষ। 

দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ আততায়ীর উপর পতিত হইল। তিনি, অকুতোভয়ে 
সলীল গতিতে দুর্গ হইতে বহির্ণত হইয়া পলাধুনোন্ুখ 'অপ্রাধীকে, 

ধরিয়া খড়া দ্বার! তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করিলেন। তিনি স্বয়ং অসাধারণ 
বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন বটে, ও তাহার অমোঘ শরে পঞ্চদশ 

ইংরাজ শমন-সদনে প্রেরিত হইল বটেষ্ঠকিন্ত তাহার ধনূর্ধরের। ক্রমে, 



সর্টউড্স! অরণ্যের যুদ্ধ। ৩৫ 

ইংরাজশরে অবদন্ন হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় চতুদ্দিকে ইংরাজ- 
দেন! আসিয়। তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। হয়, রণস্থলে প্রাণ- 

ত্যাগ করিব, ময়__রণে জয়লাভ করিব, ওয়ালেসের এই উদ্দীপন" 

বাক্যে দেই ভগ্রহদয় ক্ষটসেন। আবার নবীন উৎসাহে মাতিয়া 
উঠিল। মধ্যাহ্নকাল সমাগত। অসংখ্য ইংরাজসেনার বিরুদ্ধে 

দণ্ডায়মান হইবার জন্য তাহার পার্ে কেবল পঞ্চদশ-মাতর বীর 
অবস্থিতি আছে, এমন সময় নিহত বট্লারের ভাগিনেয় উইলিয়ম্ 
লোরেন্ নহস! তিন শত সৈন্য লইয়া বনপ্রান্ত হইতে আবিভূর্তি হইয়] 

স্কট্দরিগকে আক্রমণ করিল। বট্লার্পুত্র সাঁর্ জন্ আসিয়া লোরে- 

নের সহিত যোগ দিল। এদিকে সার্ জিরার্ড হেরন্ এব্ূপ ভাবে 
বন ঘিরিয়া আছেন যে, ওয়ালেম্ বন হইতে সহসা পলায়ন করিতেও 

অক্ষম ৷ তাহার। অতি নৈপুণ্যের মহিত এই সমবেত ইংরাঁজসেনার 

সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্ত এরূপ অবস্থা আর নিরাপদ 

নহে বুঝিয়া, ওয়ালেন্ আর একটী ছুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তীহার প্রায় অধিকাংশ সঙ্গী রণস্থলে 
প্রাণত্যাগ করিল। অবশেষে তিনি ষুদ্ধস্থলে জীবিতাবস্থায় শত্রহস্তে 

গতিত হওয়া অপেক্ষা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করাই 

শ্রেয় মনে করিয়! অল্প মাত্র মহচর সহ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। 
গ্রচও সিংহের ন্যায় তিনি এক লক্ষে বটলারের সম্মুখে আসিয়াই 
সবেগে তাহার উপব এক খভ্গাঘাত করিলেন! খঙ্জোর বেগ শাখায় 

প্রতিহত হওয়ায় সে আঘাত সাংঘাতিক হইল না বটে; কিন্তু 

বটলার আহত হইয়া মুচ্ছণাপন্ন ও ভূপতিত হইলেন । তৎক্ষণাৎ অসংখ্য 

ইংরাজসৈন্য আসিয়। মুচ্ছিত ও আহত সেনাগতিকে স্থানাস্তরিত 
করিল লোরেন্ এই দৃশ্যে মর্মাহত ও ক্রোধো্দীপ্ত হইয়া! 

সবলে*আসিয়া ওযালেদ্ ও তদীয় রণবীরগণকে ঘিরিয়া ফেলিল 

ওয়ালেসের প্রখর দৃ্টি তৎক্ষণাণ্ষ লোরেনের উপর পতিত হইল । 
ওয়ালেন্ মুহূর্ত মধ্যে তা বেগে লক্ষপ্রদান পূর্বক লোরেনের 

লম্মুধে আবিভূতি হইলেন। লোরেনের সাহাষ্যার্থ কেহ উপস্থিত 



৩৬ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

হইবার পূর্বেই ওয়ানেসের অসি তদীয় দেহকে নিমুণওড করিয়! 

ফেলিল। ওয়ালেসের বীর সহচরবৃন তৎক্ষণাৎ আসিয়। ওয়া- 

লেন্কে শন্রমধ্য হইতে লইয়া! গেল। ওয়ালেসের সেই পঞ্চদশ 

নহুচরের মধ্যে সপ্ত বীর রণে নিহত হইয়াছেন? কিন্তু ইংরাজপক্ষে 

শতাঁধিক-বিংশতি জন মাঁনবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। ওয়ালেস্ এক্ষণে 

সেই অষ্টমাত্র সহচর লইয়। বন হইতে বহির্গত হইয়া অদুরবরভী ছুর্গমধ্যে 

প্রবেশ পূর্বক ইংরাজদিগের সমস্ত চেষ্ট। প্রতিহত করিতে লাঁগিলেন। 

এদিকে লোরেণের মৃত্যুতে সমস্ত ইংরাজসেনা ভর্রন্বদয় হইয়া উঠিল। 
হেরন্ অতঃপর একটী সমর-সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় 
তাহাদিগের সে দ্রিবস সমব হইতে নিবৃত্ত হওয়া স্থির হইল। তাহারা 

সেই বনের নানা স্থান খুড়িয়! অপহৃত ধনরাশি উদ্ধার করিবার চেষ্টা 

করিলেন। কিন্তু তাহাঁদ্িগের চেষ্ট। কিছুতেই মফল হইল না। অব- 

শেষে তীহার। শোকাকুল মনে সেন্ট জন্ষন্ নগরে ফিরিয়া আসি- 

লেন। যুদ্ধের পর দিন রজনীযোগে স্কটেরা অনূরবর্তী ছুর্গ হইতে বহি- 
গত হইয়া “সর্টউভ্ সা” বনমধ্যে প্রবেশ পূর্বক পৃথীকুক্ষিনিহত রত্ব 

রাশি ভুলিয়া “মেথবেন্” অরণ্যাভিমুখে লইয়া গেলেন। তথায় ছুই 

দিন অবস্থিতি করিষ। তীহারা সহসা “এনকোপার্ক” অভিমুখে যাত্রা 

করিলেন। এই স্থানে তাহার! কিছু কাল অবস্থিতি করিবেন, স্থির 

করিলেন। 

এরূপ কিন্বদস্ভী আছে যে, সেন্ট জন্ষ্টনে এক পরমান্ুন্দরী রমণী 
ওয়ালেসের প্রণয়িণ ছিলেন। তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত ওয়ালেস্ 
যাঁজকের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক সেন্ট জন্ষটনাভিমুখে যাত্রা! করিলেন । 

রমণী বহুদিন বিচ্ছেদের পর মহাসমাঁদরে নায়ককে গ্রহণ করিলেন। 
রজনী উপস্থিত হইলে ওয়ালেস্ ভিন দিন পরে আবার তদদীয় আবাসেই 

তীহার সহিত দেখা হইবে বলিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক 

"এল্কোপার্ক* অভিমুখে যাত্র! করিলেন। 
ওয়ালেদ্ আত্মগোপনে বিশেষ দু্টু হইলে ও আত্মগোপন 

রিষয়ে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেও, তদীয় শত্রবৃন্দ-মধ্যে এক 



ওয়ালেসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র । ৩৭. 

ন তাহাকে চিনিতে পারিয়া হেরন্ ও বট্লারের নিকট এই মংবাদ 

ীনাইল। তীহারা তৎক্ষণাৎ মেই ভ্্রীলোককে তাহাদিগের নিকট 

গানাইলেন। সে ওয়ালেসের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিল। 

ঠাহারা বলিলেন, “্যদি তুমি প্রকৃত ঠিক কথা বাক্ত না কর, 

চা হইলে তোমাকে জল্ত চিতায় আরোহণ করিতে হইবে, আর 

দি যুক্ত কণ্ঠে প্রকৃত সত্য প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমায় 

(নন ও উপাধিতে অলঙ্কত করা হইবে, এবং তোমার মনোমত 

এক জন নাইটের সহিত তোমার বিবাহ দেওয়া হইবে”। ভয়ে ও 

প্রলোভনে অভিভূত হইয়া দেই রমণী ওয়ালেসের সহিত বিশ্বাস 

তঙ্গ করিতে শ্বীকৃত হইন। ওয়ালেদ্ কোন্ সময় আদিেন, তাহ! 

সে ঠিক করিয়া বলিল। সেই সময়ে সেই রমণীর গৃহের বাহিরে 

কোন ওপ্ত স্থানে মশগর পুরুষ সকল আসিয় লুকাইয়া' রহিল। কুহকী 

ওয়ালে্কে দেখিবার নিমিত্ত তাহাদিগের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল 

হইয়। উঠিল। 

এদিকে ওয়ালেন্ এ বড়যান্ত্রের বিষয় ঘুণাক্ষরেও কিছু জানিতে ন! 

পারিয়। প্রতিশ্রুত সময়ে প্রণয়িনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

বিশ্বাসঘাতিনী বাহিক আনন প্রকাশ করিয়া ভাহাকে গ্রহণ করিল। 

ওয়ালেন্ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পরই প্রস্থান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। 

পিশাঁচী তাহাকে সমন্ত রাত্রি তথায় যাপন করিতে অন্থরোধ করিল। 

কিন্ত ওয়ালেদ্ বলিলেন-_“সহচরবৃন্দকে একবার না দেখিলে আমার 

নিদ্রা হইবে না।* পাপীয়সী দেখিল যে, ষড়যন্ত্র বিফল হইলে তাহার 

দত নিশ্চয় সুতরাৎ কীদিয়! কাটিয়া ওয়ালেন্কে রাত্রি যাপন করিতে 

বিশেষ অনুরোধ করিল। যখন ওয়ালেন্ কিছুতেই সম্মত হইলেন না, 

তখন নে উচ্চৈঃম্বরে কীদিয়া উঠিল। নিজের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, 

্স অনুভাপানলেদগব হইতে লাগিল ; ভাধিল_-“যে মৃত্যুর হস্ত হইতে 

আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমি প্রাণাপেক্ষ। প্রিয়তমকে মৃত্যুমুখে 

পতিত করিতে উদ্যত হইয়াঞ্ুলাম, সে মৃত্য হইতে রক্ষা পাইলাম কই? 

এজন্সে যাহ! হইবার তা ত হইল, এক্ষণে পরকালে আমার গতি কি 
€ 



৩৮ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

হইবে?” এই অন্থশোচন] তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। নে আর 

থাকিতে পারিল না, ওয়ালেসের নিকট অশ্রুজ্জলের সহিত নিজের পাঁপ 
্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থন1 করিল । ওয়ালেন্ তাহার অনুতাপ অকৃত্রিম 

বুবিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন; অনন্তর তাহার পরিচ্ছদ পরিধান 

পূর্বক রমণীবেশে দক্ষিণ তোরণঘার দিয়া সবেগে বহির্ত হইলেন। 
“ওয়ালেম্কে গৃহে আবদ্ধ করিয়া আমি চলিয়া আসিতেছি, তোমর! 
শীগ্র আমার গৃহে তাহাকে শৃঙ্খলিত কর” এই কথা বলিয় ওয়ালেন্ 
অন্ত্রধারী পুরুষগণের সনেহ তঞ্জন করিয়া ও তাহাদিগকে অন্য 
কার্যে আবদ্ধ রাখিয়া! দ্রুতপদে “এলুকোপার্কের” অভিমুখে ধাবিত 
হইলেন। তাহার দ্রুতগমনে কাহারও কাহারও মনে লন্দেহ উপস্থিত 
হইল। তাহার! তাহার পশ্চাদ্বত্াঁ হইল। ওয়ালেন্ ভ্ুদ্ধ সিংহের 
ন্যায় ফিবিয়া তাহাদিগের অগ্রগামী ছুই এক জনকে বধ করিলে, 

অবশিঠের1 ভয়ে পলায়ন করিল। তিনি নির্ধিত্রে অভীন্দিত স্থানে 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

বষ্ঠ অধ্যায়। 

ওয়ালেদের অন্থরণ-_-তৎ্কর্তৃক ফভনের শিরশ্ছেদ 

কার্লের হস্তে হেরনের পন। 

গাস্ক ছুর্স--ফডনের প্রেতমুর্তি-_ওয়ালেসের 

খড়গাঘাতে বট্লারের মৃত্যু-- 

টরউডে বিধবা! রমণীর গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ--. 

পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ 

ডন্ডাফে ও গিল্ব্যান্কে গমন । 

১২৯৬ শ্রীষ্ঠা্ষের নবেশ্বর মাসের তামসী নিখিতে ওয়ালেস্ “সেন্ট 
জনষ্টন্ হইতে পলাইয়া অতি কণ্ঠে প্রাণরক্ষা করিলেন। ওয়ালেসের 

পলায়ন কালে যে হুলস্থুল ব্যাপার জগ হয়, সেই অবকাশে 

ওয়ালৈস্-প্রণয়িনী অতর্কিভভাবে অন্তর্ভিত হয়। ওয়ালেস্ নিজ 



ওয়ালেসের অনুসরণ । ৩৯ 

পলায়ন-পথে যে সকল মৃতদেহের শ্রেণী রাখিয়! গিয়াছিলেন, শক্ররা 

নেই শ্রেণী ধরিয়া “এল্কোপার্কে” আসিয়া! উপস্থিত হইল। শক্রদিগের 

সঙ্গে একটী শিকারী কুকুর ছিল। তাহার! ওয়ালেসের গণ স্থান খু'জিয়া 
বাছির করিবার জন্য তাহাঁকে তথায় ছাড়িয়া! দিল। এই কুকুরের 
সঙ্গে সঙ্গে এক শত অস্ত্রধারী পুরুষ যাইতে লাগিল | এদিকে 

সেনাপতি বট লার. ভ্রিশত সৈন্য লইয়া এল্কো পার্ক ঘিরিয়া রহিলেন 
এবং সেনাপতি হেরন্ ছুই শত সৈন্য লইয়া চরম কালে তীহাদিগের 

সাহায্য করিবার নিমিত্ত অদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চত্বা- 
রিংশৎ-মান্র স্কটিশ রণবীর সেই দশগণিত ইংরাজসেনাঁর করাল কবল 

দম্মুখে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিক শক্র পরিবেষ্টিত_-পলাইবার পথ 
নাই, ম্ৃতরাং [যুদ্ধ প্রদান কর! ভিন্ন তাহাদিগের আর পক্ষান্তর ছিল 

না। অতএব তাহার। যুদ্ধ প্রদান করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই 

ক্ষুদ্র বীর সেন! এন্সপ প্রচণ্বেগে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল, যে 

প্রথম আক্রমনেই চল্লিশ জন ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। বটলারের 

সৈন্য ক্রমে হতাশ হইয়া! পড়িল। তাহাদিগের শিথিলত৷ দেখিয়া 

ওয়ালেস্ দলে শ্রেনী ভেদ করিয়া আপনাদিগের ছুর্গাভিমুখে ধাবমান 

হইলেন। তীহারা ক্রুতপদে টে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হই- 

লেন। টে নদীর অপর পারে তাহাদিগের দুর্গ। তীহার। হাঁটিয়! 

টে নদী পার হ্থইবেন ভাবিয়াছিলেন ; কিন্তু আসিয়া দেখিলেন_- 

টে অতি গভীর, এবং বিনা সম্তরণে ইহা! পার হওয়া! অসম্ভব । তাহার 
সহচর-বুন্দের অধিকাংশই সন্তরণ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়! 

তাহাকে অগত্যা সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। নদীজলে প্রাণ 
বিসর্জন করা অপেক্ষা, রণক্ষেত্রে শক্ররুধিরে পিতৃনোকের তর্পণ 

করিতে করিতে প্রাণ উৎসর্গ কর সর্বথ! শ্রে় মনে করিয়া সেই 
বীরদল 'দর্ফরিয় পধ্থিত্যক্ত রণভূমিতে আনিয়া অবতীর্ণ হইলেন। 
বটলার্ এই বীরবৃনের পুনরাগমনে ভীত না হইয়া ছত্রভঙ্গ সেনাকে 
ৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অমিত ভেন্ক তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। 
কিন্তু উৎসর্গীকৃতজীবন, ্বজাতি-প্রেমিকের বেগ ধারণ করে কাহার 
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সাধ্য? সেই দৈবীশক্তি-সম্পন্ন বীরবৃন্দ সমরক্ষেত্রে অদ্ভুত রণকৌশল 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । বোধ হইল, যেন কোন দৈবীশক্তি তীহা- 

দিগকে রণে অঞ্জেয় করিয়া দিয়াছেন। দৈবীশক্তিবলেই সেই অঙ্গলি- 

মাত্রে গণনীয় .জাতীয় দল অসংখ্য ইংরাজের মৃতদেহে রণক্ষেত্রকে 
শ্শানক্ষেত্র করিয় তুলিল। ছুই বীরের যুদ্ধে সর্বুদ্ধ একশত ইংরাজ 
ধরাশায়ী হয় । অবশেষে বটলাঁর্ ভগ্রহ্থদয় হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ 
পূর্বক অদুরবন্তাঁ সেনাপতি হেরনের সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। 
সেই অবদরে ওয়ালেম্ তদীয় নিহতাঁবশি্ট ফোড়শমাত্র সহচর লইয়া 

অবাধে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। 
এদিকে বটলার্ হেরন্ কর্তৃক সমবেত সেনা লইয়া রণস্থলে উপস্থিত 

হইলেন। রণস্থল শূন্য দেখিয়া! তাহার! ওয়ালেমের অনুসন্ধানা্থে 
আবার সেই শিকারী কুকুর প্রেরণ করিলেন। অদ্ভুত-শক্তি-সম্পন্ন 
কুকুর ওয়ালেসের পথ চিনিয়া! ফেলিন। তিনি তখন গান্ক অরণ্যের 
অভিমুখে গমন্ করিতেছিলেন। তাহাকে অগত্যা সে পথ পরিত্যাগ' 

পূর্বক ছুরারোহ পর্বতশৃঙ্গে উঠিতে হইল। “ফড্ন” নামক আয়র্লগুবাসী 

তাহার এক জন অনুযাত্রিক তাহার সহিত যাইতে অস্বীকৃত হইল। 

তাহাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া ওয়ালেন্ তৎক্ষণাৎ তাহার শিরো- 

শ্ছেদন পূর্বক তদীয় মৃতদেহ তথায় ফেলিয়া! সদলে অধিত্যকাভিমুখে 

যাত্র! করিলেন। ওয়ালেসের অজ্ঞাতসারে ট্রিফিন্ ও কার্লে নামক 
তদীয় সহচরদয় তাহার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সেই প্রদেশের কোন 

নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইয়| রহিলেন। 
এদিকে বটলার্ ও হেরন্ হতাবশি পঞ্চশত ইংরাজ সৈন্য লইয়া 

তথায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন। কুকুর ফডনের মৃতদেহ ফেলিয়া 

এক পাদও অগ্রসর হইল না। সকলেই নিবিষ্টচিত্তে নেই মৃতদেহ 
নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় কালে ও প্রিংফেন্ অতর্কিঞ্ঠ ভাঙে 

আনিয়া তাহাদিগের £সহিত মিলিত হইল। সে গোলমালে কেহই 

তাহাদিগকে শক্রপক্ষীয় বলিয়া! চিনিতে পারিল না। হেরন্ নিপুণ 

হইয়া! সেই মৃতদেহ পরীক্ষা! করিতেছেন, এমন সময় কার্লে তাহার 



কার্লে ও ঠীফেনের অনুসন্ধান । ৪১ 

তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশে এক সাংঘাতিক আঘাত 
প্রধান করিলেন। আঘাত করিয়াই তাহার] ছুইজনে অদৃশ্য হই- 
লেন। এ দ্রিকে সেই আঘাতেই হেরন্ ধরাশায়ী হইলেন। সকলেই 

স্থির করিল যে, ওয়ালেস্ নিশ্চয় অদূরে অবস্থিত আছেন, তিনি 
বা! তৎ্সহচরবৃনের অন্যতর ভিন্ন এ কার্ধা আর কেহই করে 
নাই। হেরনের মৃত্যুতে ইংরাজসৈন্য বিষাদসাঁগরে নিমগ্ন হইল। 
বট্লার্ বিলুগ্ধৈ্ধ্য হইয়া উচ্চৈঃম্বরে কাদিতে লাগিলেন। তিনি 

কিছুকাল নিশন্দ ও নিশ্চে হইয়া রহিলেন। পবে কথক্চিৎ ধৈরর্যাব- 

লম্বন করিয়! চল্লিশ জন দৈন্যপহ হেরনের মৃতদেহ সমাধিনিহিত 

করিবার জন্য সেণ্ট জনুঠনে প্রেরণ করিলেন; এবং অবশিষ্ট সৈন্যকে 

নানা! ভাগে বিভক্ত কবিয়া৷ ওয়ালেসের অন্ুসন্ধানার্থ নানা দিকে 

প্রেরণ করিলেন । স্বয়ং কতকগুলি সৈন্য লইয়া! অদূরবর্তী বন রক্ষা 
করিতে লাগিলেন। 

ওয়ালেস্ অধিত্যকা প্রদেশের কিয়্দুর উঠিয়া প্রিয় সহচর কার্ল 
ও ট্রিফেন্কে না দেখিয়া তাহাদিগকে শক্র-পরিগৃহীত মনে করিয়া 
শোকাকুলচিত্তে ত%1 হইতে নামিলেন-_-ও চতুদ্দিকে অনুসন্ধান আরম্ভ 
করিলেন । অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে তীহার1 গাস্ক দুর্গে 

শাসিয়! উপস্থিত হইলেন। ছূর্গের প্রশস্ত ও বাযুঞ্চালিত দালানে 

্াহারা শ্রান্তি্ব করিতে লাগিলেন । পার্শবন্তী কুষক ভবন হইতে ছুইটা 
মেষ আনিয়া কাটিয়া রদ্ধনপূর্ধবক তাহারা প্রবল ক্ষুধা নিবারণ করি- 
লেন। আহারান্তে তাহার! বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় অনূর- 
স্থত পাহাড় হইতে শৃক্গ্বনি শ্রবণগোচর হইল। এইরূপ শৃঙ্গধ্বনি 
চরিয়া ছত্রভঙ্গ দৈন্যগণকে একত্রিত করা ক্কট্লগবাসীদিগের একটী 
প্রথা ছিল। এ শৃক্গধবনি কে করিল, জানিবার নিমিত্ত কৌতুহলোদ্দীপিত 
ইয়া :ওয়ালেস্ ঞ্্থমে ছুই জনকে পাঠাইলেন। কিন্তু সে ছুই জন 
করিল না। আবার সেই শূঙ্গরব শ্রুত হইল, ওয়ালেন্ আবার ছুই জনকে 

[াঠাইলেন। এ ছুই জনও ফ্িরিল না। নে শৃঙ্গরবও শ্রবণবিদারণপূর্ববক 
প্রবাহিত হইতে ল্লাগিল। যানে অধীর হুইয়। এবার অবশিষ্ট ময় 



৪২ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

জনকেই পাঠাইলেন। কিন্তু সে নয় জনেরও কেহই ফিরিল ন]। 
তিনি একাকী সেই বিজন প্রদেশে বসিয়। ঘোরতর চিন্তায় নিম 

হইলেন। একে ঘোর! রজনী, তাহাতে সেই বিজনপ্রদেশে সেই প্রকাঁও 

অই্টালিকাঁয় একাকী আসীন; তাহার উপর বন্ধুগণের অনর্শনজনিত 
যাতনাএই অবস্থার ওয়ালেসের মস্তি ছুর্বল হইয়। উঠিল, তাহার 

কল্পন। উন্মাদিনী হইল । তাহার বোধ হইল যেন তাহার শত্ররা এ শৃজ- 

রব করিতেছে। তিনি অসি নিক্ষোধিত করিয়া শব্দের অভিমুখে ধাবিত 

হইলেন। দুর্গের দালান পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, এমন সময় তাহার 

বৌধ হইল, যেন দালানের দ্বারে “ফডন্* তদীয় মস্তক করে ধারণপূর্ববক 

দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তাহাকে দেখিতে পাইয়া যেন সে সেই মুও 

তদীয় চরণাভিমুখে প্রক্ষেপ করিল; কুড়াইয়া লইয়া যেন আঁবার 

গ্রক্ষেপ করিল। তাহার রুধির ভয়ে ঘনীভূত হইল। তিনি নিশ্চয়ই 

স্থির করিলেন_ ইহা! “ফডনের” প্রেতযোশি-_মানবী মূর্তি নহে। ভয়ে 
আকুল হইয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দ্বারে 

“কডনের” প্রেতমৃর্তি দণ্ডায়মান, স্থতরাং তিনি সে দিক্ দিয়া প্রস্থান 

করিতে সাহস না করিয়া একটা রুদ্ধ জানালার কপাট পদাঘাতে 
দ্বিখ্ডিত করিয়া তথ! হইতে এক লক্ষে দশ হস্ত নিয়ে পতিত হইয়া! 

তাড়িত বেগে তথ| হইতে অন্তর্ধন করিলেন । 

অদূরবর্তিনী নদী পার হইরা ওয়ালে আপনাঁকে নিরাপদ মনে 
করিলেন। তখন তিনি সেই ছুর্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন 
তাহার বোধ হইল যেন দ্র্গ জলিতেছে; তিনি “ফডনের" প্রেত- 

মুর্তিকেই ইহাব কারণ স্থির করিলেন। ফডনের প্রেতাস্্াই তাহার 
সঙ্গীদিগকে লইয়া গিয়। মারিয়াছে, তাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়-বন্ধ 

হইল। ভৎকালে এরূপ ভৌতিক ভয় ও ভৌতিক বিশ্বাস প্রায় 
অনেকরই ছিল। ওয়ালেন্ এই ভৌতিক উৎপাক্ত ভীত" ও -বিষ& 
হইলেন। তিনি নদীতীরে বেড়াইয়! বেড়াইয়। অতি কাতর ভাবে 

ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন; উম্মতের ন্যায় কীদিতে 

কাদিতে ভগবানের নিকট তাহার আগ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন) 



বট্লার নিহত। ৪৩ 

সহসা! উধাদেবী পূর্বাকাশে হাদিয়া! উঠিলেন। রজনীর তিমিররাশি 
হুর্যযভয়ে পলায়ন করিয়া পর্বত-গুহায় লুক্কায়িত হইল, এমন সময় 
বাট্লার্দূর হইতে ওয়ালেদ্কে দেখিতে পাইলেন। তিনি স্কট্দিগের 
গতিরোধ করিবার মানসে দেই নদীতীরে অশ্বপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে- 
ভিলেন, ওয়ালেন্কে দেখিয়াই সবেগে তদভিমুখে অশ্ব চালিত করি- 

লেন; এবং তথাঁষ আপিয়] ওয়ালেকে তাহার নাম ধামাদি জিজ্ঞাস! 

করিলেন। ওয়ালেদ্ আত্মগোপন করিয়া বলিলেন, তিনি সার্ জন্ 

টয়ার্টের নিকট কোন সংবাদ লইয়া যাইতেছেন। বট্লার্ বলিলেন, 

“তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তুমি নিশ্চয়ই ওয়ালেসের অন্থুচর”_-এই . 
বলিয়াই তিনি অসি নিষ্কোধিত করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন । 

ওয়ালেসের শাণিত তরবাবি নিমেষমধ্যে উত্তোলিত হইয়া বট্লারকে 

ছিন্পপদ করিয়া ফেলিল। পদহীন ইংরাজ-সেনাপতি তৎক্ষণাৎ 
অশপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন। ওয়ালেদ্ তদীয় অশ্বের বন্নাধারণ 

পূর্বক এক খড়গাঘাতে মুহর্ত মধ্যে বটলারকে ছিন্নমুও করিয়া ফেলি- 

লেন। এক জন ইংরাজ-সৈণিক দূর হইতে সবেগে তাহার নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হইল। ওয়ালেদ্ তাহার বষ] কাড়িয়া লইয়া উল্লক্ষন্ 

পূর্বাক বট লারের অশ্পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক তাড়িতবেগে ডাল্রিয়ক 
অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। অসংখ্য ইংরাজ তাহার পশ্াদভ্ হইল। 
যাহারা অতি নিকটে আমিতে লাগিল, তাহার! ওয়ালেস্ কর্তৃক তৎক্ষণাৎ 

নিহত হইতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য ইংরাজ-রক্তে জন্মভূমি প্রক্ষা- 

লিত করিতে করিতে ওয়ালেস্ নক্ষত্র-বেগে ছুটিতে লাগিলেন বট লা- 

রের অত্যুত্কৃষ্ট অশ্বও এই ভাড়িত গমনে ক্রমে রুদ্ধশ্বাস হইয়। পড়িল । 
ওয়ালেদ্ অশ্ব পরিত্যাগ পূর্বক অদ্ধ ক্রোশ পথ পদত্রজে গমন করি- 

লেন। সর্ধ ক্রোশ দূরে আসিয়া আর একটা অশ্ব পাইলেন। সেই অশ্ব 
আরোচ্ছণ করিয়1যেমন তাহাকে চালিত করিলেন, অমনি অসংখ্য 
ইংরাজ-সৈন্য তাহার পশ্চাদত্তী হইল। তিনি প্রচণ্ড বেগে অশ্ব 

চালিত,করিলেন, তথাপি কে্রু কেহ তীহার অতি নিকটবর্তী হইতে 
লাগিল। তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ শাণিত তরবারির কৰলস্থ 
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করিতে লাগিলেন । এইরূপে বিংশতি জন ইংরাঁজ নিহত হুইল । 

অবশেষে ওয়ালেস্ এক জলার নম্ুখে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। 

কিন্তু তীহার অশ্ব পড়িয়া গেল, আর উঠিতে পারিল না। তাহাকে 

অগত্যা! আবার পদ-ব্রজে যাইতে হইল। তিনি অতি প্রচণ্ড বেগে 

ধাবিত হইয়| শক্রদিগের দৃষ্টিপথাতীত হইলেন; অবশেষে তিনি 

ফোর্ডের তীরে আমিয়! উপস্থিত হইয়| কাম্বকূস নগরের নিকট ইহ 

উত্তরণ পূর্বক শক্রদিগের হস্ত হইতে আপাতত রক্ষা পাইলেন । 

এইরূপে অন্পরণকারিদিগের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া 

ওয়ালেস্ ডরউভ্ অভিমুখে যাত্রী করিলেন। গর দিন অরুণোদয় 

না হইতে তিনি তথায় এক পূর্বপরিচিত বিধবা রমণীর গৃহে আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন। তাহার অবসন্ন শরীর যে বিশ্রামের জন্য একাস্ত 

লালাস্বিত হইয়াছিল, এখানে আসিয়। তিনি সেই বিশ্রাম লাভ 

করিলেন। বিধবা রমণী স্বয়ং ওয়ালেদের জন্য পাকাদি ক্রিয়ায় 

নিযুক্ত হইলেন। তদীয় কুটার ওয়ালেদের পক্ষে নিরাপদ নহে 

বলিয়া রমণী অনুরবর্তী বনমধ্যে বৃক্ষতলে তীহার জন্য একটা শহ্যা 

পাতিয়া দিলেন। রমণীর ছুই পুত্র তাহার শুশ্রষায় শিরত রহিল। 

এদ্রিকে তিনি ওয়ালেসের সঙ্গিগণের সংবাদ লইবার জন্য এক জন 

দ্রীলৌককে গাস্ক ছুর্গাভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং ওয়ালেসের 

আগমন-বার্ডী প্রদান করিবার নিমিত্ত তীহার আর একটা পুত্রকে 

ছুনিপেসে তদীয় পিতৃব্যের নিকট প্রেরণ করিলেন । 

এই সংবাদ পাইয়াই তদীদ্র পিতৃবয তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

ওয়ালেমের সহিত তাহার অনেক কথোপকথন হইল। তিনি ওয়ালেসের 

উদ্যমকে উন্মাদ-বিজুত্তিত বলিয়া! উপহাস করিলেন এবং বজিলেন-_- 

“ভুমি একাকী এড্ওয়ার্ডের দেনাদাগরে বাঁপ দিয়। কেবল আপনিই 

ভুবিবে, ছুঃখসাঁগরে নিমগ্ন স্বঘেশকে কখন তুলিতে পারিবে না।' 

অতএব আমার অনুরোধ-_তুমি এ অসাধ্য সাধনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ 

পূর্বক এড্ওয়ার্ডের অধীনে একটা আত গ্রহণ করিক্ব! সূথে ও 

স্ছন্দে কালযাপন কর। এডওয়ার্ড যে ইহাতে সম্মত হইবেন, তঘি- 



কার্লে ও ঠীফেনের পুনরাগমন। ৪৫ 
যয়ে আমার ননোেহ নাই ।” এই বাক্য ওয়ালেসের কর্ণে অতি কর্কশ 

লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন_“তিনি হয় স্কট লণ্ডে শাস্তি 
পুনঃ স্থাপিত করিবেন, নয় সেই সাধনায় জীবন বিসর্জন দিবেন, ক্কট- 

লগ পবাধীন থাকিতে তিনি কোন সুখের প্রার্থ নহেন।” ধন্য ওয়া 

লেন্! ধন্য তোমার শ্বজাতিপ্রেম ! তোমার ম্যায় রাজনৈতিক মনা 

সীর চরণরেণু যে দেশে পড়ে, সে দেশের চিরদাসন্বও বিদুরিত হয়! 
ওয়ালেমের দৃষ্রান্থের মোহিনী শক্তিতে গিতৃব্যের মত পরিবর্তিত 

হইল। তিনি অন্তবেব সহিত ওয়ালেসের উদার সঙ্কয়ের অনুমোদন 

করিলেন। তীহাদিগের কথোপকথন, কালে ও ট্টিফেনের সহসা 

আবির্ভাবে স্থগিত হইল। দলপতি ওয়ালেদকে নিরাপদে ও সুস্থ 

শরীরে তথায অবস্থিত দেখিয়! তাঁহাদিগের আনন্দের আর ইয়া 

রহিল না । তাহারা কি উদ্দেশে ওয়ালেসের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক 

পথিমধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, এবং তাহার পর কি কি কার্য্য 

করিয়াছেন, ওযালেমের নিকট দে সমস্ত পৰিচয় দ্িলেন। ওয়া- 

লেন দর্বপ্রথমে তাহাদিগের মুখেই শ্রবণ করিলেন যে, ইতরাঙ্গ 
সেনাপতি সার্ জিরার্ড তীহাদিগের শাণিত খড়াগ্রের তীক্ষ বেধে 

প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যখন তাহার! সকলে এইরূপে মনের আননে 

সেই রমণীর আবাপে বাদ করিতেছেন, এমন সময় যে স্ত্রীলোকটী 
গাক্ক ছুর্গে প্রেরিত হইয়াছিল, সে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে 
বলিতে লাগিল “দেখিয়া আবিলাম, গাস্ক ছূর্সের যাইবার পথ মৃত 
ইংরাজসৈনিকগণের মৃতদেহে সমাচ্ছািত হইয়া রহিয়াছে, (পাঠকগণের 

স্মরণ থাকিবে, ওয়ালেস্ তদীয় অন্ুলরণকারিগণকে নিহত করিয়া 

তাহাদিগের মৃতদেহে গান্ক দুর্গাগমন-পথ প্রেতভৃমিতে পরিণত করিয়া- 

ছিলেনু) দেঁখিলাম_ উক্ত দুর্গের ও ইহার দালান সম্পূর্ণরূপে অক্ষত 
রহিস্রাছে, ভাহান্ব একটা প্রস্তর উত্তোলিত হয় নাই; কিন্তু শৃঙ্গ 

রবে যে সকল লোক দুরপমাকুষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগের কোন 
বাদ পাইলাম ন1।” এই সংবাদে ওয়ালেসের অন্তরে ফড়নের 

্রেতমর্ভি বিষয়ক বিশ্বাস আঁধকতর বদ্ধমূল হইল। 
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ওয়ালেন্ সেই অরণ্যে আর অধিক দিন থাকিতে অসম্মতত 

হওয়ায়, রমণী ওদার্য্য গুণে তাহাকে যথেষ্ট রৌপ্যমুদ্া প্রদান করি- 
লেন, এবং তাহার জোষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র্ধয়কে তাঁহার সমভিব্যাহারে 

প্রেরণ করিলেন। আর.তাহার পিতৃব্য ও তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট ঘোটক 

ও বীরোচিত পরিচ্ছদ প্রদ্দান করিলেন। সেই রজনীতেই ওয়ালেস্, 

কা্লেও টিফেন এবং বিধবা রমণীর পুত্রঘয়-সমভিব্যাহারে “ডন্ভাফ” 

অভিমুখে যাত্রা রিলেন। 

সার্ জন্ গ্রেহ্াম্ নামক এক বৃদ্ধ নাইট্__ধিনি লার্গন্ যুদ্ধে বিশেষ 

দক্ষতী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই স্থানের অধীশ্বর ছিলেন । তিনি 

বৃদ্ধকাল শান্তিতে অতিবাহিত করিবার মানসে অগত্যা এড্ওয়ার্ডের 

সহিত মন্ধিহ্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু এড্ওয়ার্ডের অধীনতা 

স্বীকার করেন নাই। ওয়ালেসকে পাইয়া তিনি পরম প্রীত 
হইলেন। ওয়ালেন্ নিরাপদে ও রাজসমাদরে তদীয় ছুর্গে তিন 
দিন অবস্থিতি করিলেন। পিতৃনামে অভিহিত তাহার এক পুত্র 
ছিল। ইনি যৌবনকালেই প্রান্ত দমরে ক্কটরাজ আলেক্জাগারের 
বিশেষ পাহায্য করাতে তিনি তীহাকে বারউইকের নাইট” 

উপাধি প্রদান করেন। এই বীর যুবা পুরুষের সহিত ওয়ালেসের 
বিশেষ মৈত্রী জন্মিল। তীহাদিগের এই মৈত্রী মৃত্যুতেও বিচ্ছিন্ন 

হয় নাই। গ্রেহাম যত দিন জীবিত ছিলেন, কখন ওয়ালেন্কে পরি- 
ত্যাগ করেন নাই। অরণ্যে, দুর্গের পথে, রণস্থলে_যেখাঁনে ওয়া- 

লেস্ সেইখানেই গ্রেহাম্ ছায়ার ন্যায় ওয়ালেসের পশ্চাদ্তা। ওয়া- 
লেসের কষ্ট-ন্ত্রণাময় জীবনে গ্রেহাম্ তাহার প্রধান শাস্তিস্থল ছিলেন। 

ওয়ালেস্ ্রস্থানোদ্যত হইলে গ্রেহাম্ তাহার অন্গগমনে কৃতসঙ্কর্ন 

হইলেন। কিন্ত ওয়ালেন্ নিষেধ করিলেন, বলিলেন--এরূপ বিপদ- 

সন্কুল বৈপ্লবিক জীবনে ঝাঁপ দিবার পূর্বে তাহাকে সবিশেষ সতর্কতা 
শিক্ষা করিতে হইবে; সেই শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তিনি তাহাকে 
লইয়া! যাইবেন? ইতিমধ্যে তিনি তাহাকে, সাধ্যান্থুসারে সৈন্যযংগ্রহ 

করিতে অন্গুরোধ করিলেন। খ্রেহাম্ এ প্রস্তাবে সন্ত হইলেন, 



বথ্ওয়েল্ মুর অভিমুখে যাত্রা! । ৪৭ 

এবং বলিলেন, তিনি সংবাদ পাইবামাত্র মসৈন্যে তাহার সাহায্যার্থ 
গমন করিতে প্রস্তত থাঁকিবেন। 

ওয়ালেন্ তাহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া! সহচর-চতুষ্টয় সমভি- 
ব্যাহারে “বথ্ওয়েল্ মুর”-_অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় ক্রফোর্ড 

নামক তদীয় জননীর শ্বসম্পকীঁয় এক ব্যক্তির গৃহে গুপ্তভাবে সে 
দিবস তাহারা অতিবাহিত করিয়া, পর দিন প্রাতে উঠিয়া "গিল- 
ব্যাঙ্ক”--অভিমুখে গমন করিলেন্। এই স্থানে তৎকালে তদীয় 
অন্যতর পিতৃব্য অচিঙ লেক অবস্থিতি করিতেছিলেন। ওয়ালেন্ ও 

তদীয় অন্ুযাত্রিকবর্গ তদীয় আলয়ে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 

এদিকে আয়াবে পারসীর নিকট ওয়ালেসের এই সকল অতিমান্থুষ 

অবদীনপরম্পরার সংবাদ আসিয়! উপস্থিত হইল। ইংরাঁজ সৈন্যদলে 
হুলস্থুল উপস্থিত হইল। সকলেরই বদনমগ্ডলে গভীর চিন্তারেখ! 

দেখা দিল। কেহ কেহ এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, যখন 
ওয়ালেস্কে স্টার্লিং সেতু পার হইতে দেখা! যাঁয় নাই, তখন অনুমান 
হয়, তিনি ফোর্তে জলমগ্ণ হইয়াছেন। কিন্ত পার্সার অন্তরে সে 
অন্থমান স্থান পাইল না। পা্সাঁ ভাবিলেন যে, ওয়ালেস্ যেরূপ 
অলৌকিক-বলশালী ও যেরূপ সাবধান, তাহাতে তাহার জলঙ্গ 
হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহার মন ভবিষ্যৎ 

ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে সার্ জন্ &যার্ট নেন্ট জন্- 
টনের সেরিফের পদে অভিষিক্ত হইলেন। 

এদিকে ওয়ালেষ্ গিল্ব্যাঙ্কে পৌছিয়াই করস্বীতে পিতৃব্য সার্ 
বেনান্ডের নিকট, বিকার্টনে ভ্রাতা এডাম ওয়ালেসের নিকট, এবং 

দ্ু্বয় বয়েড্ ও ক্লেয়ারের নিকট আপনার বৃত্ান্ত জানাইবার নিমিভ 
টার্লেকে প্রেরণ করিলেন। ওয়ালেসের কৃতকার্ধ্যতার সংবাদ পাইয়া 

ঠাহারা জ্লানন্দে অক্িতভূত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ভীহার সাহায্যার্থে 
পুর অর্থ প্রেরণ করিলেন । 

এইর্যপ ওয়ালেল্ নির্বি্ু্ষ শ্মহোৎ্সব-কাল গিন্ব্যা্ে 
টাটাইলেন। ইংরাজের] তাহাকে জলম্ণ। হত, বা নষ্ট মনে করিয়া 



৪৮ ওয়ালেসের জীবনরৃত। 

ডাহার বিষয় আর কোন সন্ধান লইলেন না। এদিকে সার্ রেনান্ডের 
সহিত ইংরাজদিগের যে মদ্ষি হয়, তাহার অবসান হইতে আর চারি 
মাঁস মাত্র অবশিষ্ট রহিল । 

গিল্ব্যান্কে অবস্থিতি-কানে তিনি কৌতূহলোপ্দীপ্ত হইয়। প্রায়ই 
মধ্যে মধ্যে “ল্যানার্ক” সায়ারাভিমুখে যাত্রা করিতেন। তাহার 

শাণিত তরবারি ইংরাঁজরক্তে প্রায়ই বিরঞ্রিত হইত। পথিমধ্যে 

বিশ্লিষ্ট ইংরাজ নৈন্য দেখিলেই তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করি- 

তেন। তাহার করাল অসি হইতে কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারিত 
না; আধিক কি, নংবাদ দ্রিবার জন্যও কেহ গৃহে কিরিয়|! যাইত ন]। 

হেলিল্রীগ্_ল্যানার্ক সায়ারের সেরিফ ছিলেন। হেদিল্রীগের 

প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর ও যথোচ্ছাচারী ছিল, এব: চতুদ্দিকের গ্রজা বর্গ 
তাহাকে যমের মত ভয় করিত। কে এইর্নূপে তাহার সৈন্যক্ষয় 

করিতে লাগিল, তিনি ভাবিয়া বিশ্মিত হইলেন। তিনি আপনার 

সৈন্যদ্দিগকে কোন স্থানে যাইতে হইলে আত্মরক্ষার্থ অনেকে একত্র 

হইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ওয়ালেন্ শক্র-সৈন্যের সংখ্যা যথন 

অত্যন্ত অধিক দ্েখিতেন, তখন কোন প্রকার বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন 

না। তাহার চারি জন সহচর ছাঁয়ার ন্যায় ঘতত তাহার অন্ুবর্ভন 
করিতেন। 

বলিনি 

অগ্তম অধ্যায়। 
ওয়ালেস্ প্রণয়ী। লক্মেবেন্ ও ত্রষোৌর্ড দুর্গঅধিকার। 

বীরের হৃদয়ও প্রেমের অন্পৃশ্য নহে। প্রণয় যে হুদয়ে কখন 
রাজত্ব করে নাই, এমন হৃদয় দেখিতে পাওয়! যায় না। কিরাজার 
অট্টালিকা, কি দরিদ্রের কুটার-প্রণয় সর্কত্রই ধিরাজমান।$নুরাগ 
ংনার-বিরাগী মন্গ্যাসীর হৃদয়েও প্রবেশ করিয়। থাকে। ওয়ালেন্ 

রাজনৈতিক নন্ন্যামী হইয়াও ইহারকপ্রভাব হইতে পরিক্লাণ পান 
নাই। বাহার হৃদয় ব্বদেশের বসায় শোকমগ্, স্বদেশের উদ্ধার 



ওয়ালেম্ গরণয়ী। ৪৯ 

সাধন না করিয়া খিনি কোন প্রকার পার্থিব স্থখ ভোগ করিব ন 

বলিয়া গৃহীতরত হইয়াছিলেন, আজ তিনি প্রেমের বেগ সম্বরণ 

করিতে পারিলেন না| তিনি জাতীয ত্রতের সহিত বিসম্বাদী বলিয়। 
স্বদয়কে এ বেগ সম্বরণ করিতে অন্থুকোধ করিলেন, কিন্ত হৃদয় সে 

অনুরোধে কর্ণপাত করিল না| ল্যানার্ক সায়ারের কো'ন অলৌকিক 
রূপলাবণ্যবতী হৃদয়-লোভনীয়! সন্ত্ান্তবংশোষ্ভবা কোমল-প্রকৃতি মহিন। 

তাহার এই আকমশ্সিক চিত-বিকারের মূল। 

ল॥ানার্ক সায়াবে লামিওটন নামে একটী নগর আছে। তথায় 

হিউগ্ ব্রড্ফ্ট, নামে এক জন নম্পন্ন বাক্তি ছিলেন। এই রমণী 

তাহাবই দুহিতা, বালিক। বয়সেই পিতৃ-মাতি-ভ্রাতৃবিয়োগ নিবন্ধন ইনি 

অতুল সম্পন্তিব অধিকারিধী হইয়াঙ্িলেণ ৷ হেপিল্বীগের হস্তেই 

ইচ্ছার একমাত্র ভ্রাতাব মৃত্যু হয়। অপাহয়া বালিকাকে আশ্রযধ দান 

করার নিকয়-সবরূপ হেনিল্বীগ এই রমণীর নিকট হইতে বিপুল অর্থ 
সংগ্রহ করেন। এরূপ জনরব যে, হেসিল্বীগ্ সেই বিপুল সম্পত্তিৰ 

অধিকারিণীর সহিত নিজ জো পুত্রের বিবাহ দিবেন, স্থির করিয়া- 

ছিলেন। রমণী উপায়ান্তব না দেখিযা ওয়!লেসের শরণাপন্ন হইলেন । 

তিনি নিজ দাসী দ্বারা ওর়ালেন্কে এই কথ] বলিয়1 পাঠাইলেন। দাঁসী 

ওযালেন্কে নঙ্গে করিষা গুপ্তভাবে উদ্যান-মধ্যস্থ খিড়কি-দার দিয়া 
রমণীর গৃহে লইয়! গেলেন । তাহার ঘমুচিত আতিথ্য সৎকারের নিমিত্ত 

বিবিধ খাদ দ্রব্য প্রস্তত হইল। যুবক যুবতী প্রথম দর্শনেই পরস্পরের 

প্রতি প্রেমাসন্ত হইলেন। তাহারা বিভোব হইয| বিবিধ প্রেমালাপে 

নিমগ্ন হইলেন । যুবতী বলিলেন “আমি আজ হইতে আপনার চরণে 
আত্ম-সমর্পণ কবিলাম ; জলে স্থলে, বনে জঙ্গলে, রথক্ষেত্রে বা শাস্তি- 

নিকেতনে__আঁপনি যখন যেখানে থাকিবেন, দাবী ছায়ার ন্যায় 

আপন্চার অন্ুগার্ষিমী হইবে; প্রতিজ্ঞা করিলাম, আপনি ভিন্ন আর 

কোন পুরুষের পড়ী হইব না; এক্ষণে প্রার্থনা-__আঁপনি দানীকে 

গ্রহণ ক্রুন্।” ওয়ালেসেরগদয় রমণীর প্রেমে বিগলিত হইল বটে, 

কিন্ত তিনি আপাতিতঃ বিবাহে বম্বত হইলেন না। তিনি বলিলেন, 

৫ 



৫০ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

“যত দিন হ্কটলও শক্রহস্তে রহিবে, তত দিন বিবাহে আমার অধিকার 

নাই; যে দিন স্বদেশ হইতে শক্রকণ্টক উদ্ধৃত করিতে পারিব ; নেই 

দিন তোমার পাণিগ্রহণ করিব। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তুমি ভিন্ন 
আর কোন শ্রীলোককেই পত্রীরূপে গ্রহণ করিব না।” এইরূপে 
পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাহার] এক প্রকার নৈতিক দম্পতীরূপে 

পরিণত হইলেন। এই দিন হইতেই তাহারা পরস্পরের প্রতি পতি- 

পত্বীর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। নৈতিক বিবাহ-কার্ধ্য সম্পন্ন 

করিয়! তাহারা পরম আনন্দে আহার করিলেন । 

ওয়ালেস্ পরদিন অতি প্রত্যুষেই সহচরচতুষ্টয়-দমভিব্যাহারে গিল্- 

ব্যাঙ্ক পরিত্যাগ পূর্বক কনাডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কথীডে তাহার | 
্রাতুপ্ুত্র টম্ হ্ালিডে ও ভ্রাতা এড্ওয়ার্ড লীটল্ বাস করিতেন। 
তাহারা ওয়ালেস্কে রণে নিহত বলিয়! স্থির কবিয়াছিলেন, এক্ষণে 

হঠাৎ তাহাকে দেখিয়। আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া! উঠিলেন। ওয়ালেন্ 
মনের উল্লাসে তথায় তিন দিন অবস্থিতি করিলেন। চতুর্থ দিবসে 
তাহারা কয়জনে লকৃমেবেন্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তাহার! এক্ষণে 

সর্বলমেত ষোল জন অশ্বারোহী হইয়াছেন । নগরের অদূরবর্তী নকৃউড্ 
নামক অরণ্য-মধ্যে সকলকে রাথিয়| ওয়ালেদ্-_লীটিল্ (1401) কালে 
ও হ্যালিডেকে লইয়! নগর-মধ্যে গ্রবেশ করিলেন । নগরে প্রবেশ করিয়! 

তাহারা কোন পাস্থাবাসে আহার প্রস্থত করিতে আদেশ দিয়া ও তথায় 

অশ্ব রাঁখিয়। সমীপবত্তী ভজনালয়ে গিয়। উপাসন শুনিতে লাগিলেন। 

তাহাদিগের অনুপস্থিতি কালে উদ্দপ্ত ক্লিফোর্ড চারিজন অনুযাত্রিক সহ 
সেই পাস্থাবাসে আমিয়। জিজ্ঞাসা করিল-_“পান্থাবাসের ঘারে এ সকল 

কাহার অশ্ব বাধা রহিয়াছে?” পাস্থাবাস-স্বামিনী অতি বিনীত ভাবে 

উত্তর করিলেন__-“মহাশয় ! পশ্চিমাঞ্চল হইতে চারি জন ভদ্র লোক 

আপিয়া আজ আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ ক্রিযাছেন, এ অশ্ব 

চারিটা তাহাদিগেরই।” গর্বিত ক্লিফোর্ড উত্তর করিল--“সে ভূতের! , 
এমন সুন্দর ঘোটক লইয়! কি করিবে?” এই বলিয়া অশ্ব চতুষ্টয়ের 
লাঙ্কুল কর্তন করিয়! দিল। আশ্রমস্বার্মিশী আর্তনাদ করিয়া! উঠিল। 

চি 



র্লিফোর্ড হত। ৫১ 

সেই আর্নাদে ওয়ালেস্ ও তৎসহচর-বৃন্দ তথায় আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন । এদিকে ক্লিকোর্ড অশ্ব-চতুষ্টয়ের লার্গুল ফর্তন করিয়াই প্রস্থান 

কবিয়াছে। ওয়ালেস্ প্রকৃত ঘটনা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠি- 
লেন, কিন্তু ভয়ানক ক্রোধের অবস্থাতেশ্ড এই হাস্যকর ঘটনায় হাস্য 

সম্ববণ কবিতে পাবিলেন না। ওয়ালেদ্_-সহচরগণ সহ ভাহাদিগেষ 

গশ্চাঁদর্তা হইলেন, এবং উচ্চৈঃশ্ববে পরিহাসচ্ছলে বলিতে লাগিলেন 

“বদ্ধুবর ! তুমি যে উৎকৃষ্ট ক্ষৌবকাঁর, তোমার কার্যেই তাহা প্রকাশ 
পাইয়াছে ; আমিও একজন ক্ষৌবকার পশ্চিম দেশ হইতে উৎকৃষ্ট 

আজীবের আশায় এখাঁনে আসিযাছি। সেই শিক্ষা-কৌশল তৌমাঁয় 

দেখাইব, নিতান্ত ইচ্ছা 1” এই বলিতে বলিতে ওয়ালেম্ ক্লিকোর্ডেব 

সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অমনি তাঁহার ভীম অসি ক্রিফো- 

ডেঁর মস্তকে পড়িয়া তদদীয় দেহকে দ্বিধা! বিভক্ত করিল। দ্বিধা বিভক্ত 

করিয়া সেই অপি আর এক জনের মস্তকে পড়িয়া তাহাকেও গতান্দু 

করিল। এদিকে ওয়ালেসের সহচরেরাঁও অবশিষ্ট তিন জনকে শমন- 
নদ্বনে প্রেরণ করিলেন। 

তাহার! ক্লিফোর্ডের ঘোঁটক লইয়। আশ্রমে ফিরিয়া আমিলেন, 

এবং আহার পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া আশ্রম-শ্বামিনীকে আহারের 

ল্য প্রদান পূর্বক আপনাদিগের ছিন্নলাঙ্ুল অশ্ব-চতুষ্টয় ও ক্রিফো- 
ডর অখবরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। 

এদিকে ক্লিফোর্ডের বধ-সংবাদ নগরে প্রচারিত হুইবামাত্র ইংরাজ- 

গঁ হইতে সপ্তগুণিত বিংশতি অশ্বারোহী সৈম্ত ওয়ালেন্ ও তদীয় 

হৃচব-চতুষ্টয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। 
ওয়ালেদ্ নগর হইতে বহির্গত হইয়া আপনার দলের সহিত মিলিত 

হইবার নিমিত্ত বেগে নকৃউড্ অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই 
'বন অদ্ভি ক্ষুদ্র) সুতরাং অন্ুসরণকাবী শক্রসেনা হইতে তাহাদিগকে 

রক্ষা করিতে অক্ষম বলিয়া তাহারা সে বন পরিত্যাগ করিয়। গিরিশৃঙ্গে 

আরোহণ করিতে কৃতসঙ্ক হইলেন। সেই উদ্দেশে তাহারা অশ্ব হইতে 

অবতরথ-পূর্বক অশ্বের বল্গ! মে করিয়া ধীরে ধীরে উঠিতে লাগি- 



৫২ ওয়ালেসের জীবনরৃত্ত। 

লেন, এমন সময় দুর হইতে ইংরাজ অশ্শের খুরধবনি শ্রুত হইল; অক্লান্ত 

বলবাঁন্ অশ্বের উপর ইংাজ অশ্বারোহিগণ আসীন; তাঁহাদিগের 

শাণিত তরবারির উপর ক্ূর্ধ্য রশ্মিমালা প্রতিফলিত হষঈয়া নয়ন 

ঝল্সিয়া দিতেছে । ওষালেদ্ সকলকেই অশ্বাবোহণ করিতে ও 

“উষ্টাব্ মুর” অভিমুখে ধাবিত হইতে আদেশ করিলেন | কিন্তু তাহা 
দিগের ভয় হইল, পাছে তাঁহাদিগের ক্ষত অর্শ অশক্ত হইয়া পড়ে। 

ইংরাজ সৈন্য যেমন স্কট দ্রিগেব সম্মুখে আমিয়। পড়িল, অমনি ইংরাজ 

অশ্বারোহীর ধনুক হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া দুই জন স্কুটকে আহত 
করিল। ওয়ালেন্ সহচরদ্য়েব গান্ধে রক্তপাত হইতে দেখিয়া ক্রোধে 

উন্মত্ত হইয়! মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় একাকী ইংবাঁজদিগেব উপর আমিয়| 
গড়লেন। নিমেষ-মধ্যে তাহার প্রচণ্ড অসি পঞ্চদশ ইংরাজ অশ্বা- 

বোহীকে ধ্রাবিলুঠ্িত করিল। অবশিষ্ট ইংবাজ-সৈনা এই অদ্ভুত 

বাপাঁর দেখিয়। বিশ্দিত হইয়া জ্রতপদে ছূর্গীভিমুখে গ্রস্তান কবিল। 

ক্ষটের! দেই পলায়মান ইংরাজ সেনার পশ্চা্ত্ী হইলেন। পথিমধ্যে 

হালিডে দেখিতে পাঁইলেন--ছুই শত ইংরাঁজ-সেনা অদ্ররবত্তী বনে 

লুক্কায়িত রহিয়াছে; দেখিয়াই পিতৃব্যকে প্রত্যাবর্তন করিতে পরামর্শ 

বিলেন । 

ক্ষটের' কহীঁড় (0১7910) অভিমুখে পলাইতে উদাত বুবিয়া সেই প্রচ্ছন্ন 
ইংরাঁজপেন!| বন হইতে বহির্গত হইয়া জ্রুতপদে তাহাদিগের অন্থসরণ 

আরম্ত করিল। সার্ হিউ নামক একজন ন্ুদক্ষ ইংরাজ.মেনাপতি এই 

অন্থমরণকারী ইংরাঁজ-সেনাব অধিনায়ক ছিলেন। তিনি লৌহ্বর্থে 

আবৃত হইয়া রমণীয় অশ্ে আঁপীন ছিলেন। ওয়ালেন্ এক ওক বৃক্ষে 

পৃষ্ঠ দিয়া সার হিউয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সার্ হিউ 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হুইবামাত্র তাহার করাল ৬সি তাহার মস্তকে 
প্রচ্বেগে পতিত হইল। অসি, মস্তক দ্বি-থণ্ডিতকবিয়া গ্রীবুঁদেশে গু 

আসিষা প্রতিহত হইল । ওয়ালেন্ তৎক্ষণাৎ হিউয়ের অশ্বে আরোহণ . 

করিলেন । অধিনায়কের পতনে ইতরাজ-সেন ক্রোধোন্নত্ত হইয়] ওয়া- 

লেন্ক্ষে আসিয়া ঘিরিল। তৎক্ষণাৎ তাহার শহচরবুনা তাহার 



স্কটগণ কর্তৃক ইত্রাজ সৈন্য আক্রমণ ।  €৩ 
র্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইতে 

লাগিল । হ্যালিডে পাচারে অমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 

ওয়ালেদ্ অশ্বপূষ্ঠে ও বর্ষা হস্তে সিংহ-পরাক্রমে শক্র উন্মথন করিতে 

লাগিলেন। তিনি যেন চতুর্দিকে মৃত্যু বিকীরণ করিতে লাগিলেন। 
অবশেষে ইংরাজের! হতবল ও হতাশ্বাস হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়ন 

করিল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের সেনাপতি তিন্নও আর বিংশতি 

জন পৈন্য নিহত হয়, এবং অনেকেই আহত হয়। কিন্তু একটা স্কট ও 

হত হয় নাই, কেবল পঞ্চ জন মাত্র ক্ষত হইয়াছিল। 

গ্রেষ্টক্ (01858090) নামে এক ইংরাঙ্গ সৈনিক বীর-পুরুষ মার্ 
হিউয়ের নিম্ন পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় 
হ্কটসেনার সম্মুখে পলায়মান ইতরাজ-সেনাকে তিরম্কার করিয়া তিন শত 

দৈন্য লইয়া স্কট দ্িগকে আক্রমণ করিলেন । ওয়ালেন্ ও তত্সহ্চরবুনা 

এক্ষণে মকলেই অশ্বান্ন;; ওয়ালেদ্ পাঞ্জি রক্ষা নিযুক্ত । এই অবস্থায় 

তাহারা ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়! ক্রমে শত্রুদিগকে এক মন্থীর্ণ 

গিরিপথে আনিয়। ফেলিলেন। ওয়ালেদ্ এই অন্ন দেনা লইয়া দেই 

মহতী ইরোজ-সেনার সহিত সমতল-ক্ষেত্রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস 
কবেন নাই, এই জন্য তিনি কৌশলে তাহাদিগ্রকে এক সনঙ্কীর্ণ স্থানে 
আনিয়া ফেলিলেন। তিনি জানিতেন, এই সন্কীর্ণ স্থলে সংখা।- 

বাহুল্যে কোন ফল দশিবে ন!| ইংরাজেরা আপনাদিগের ভ্রম 

বুঝিতে পারিয়া পশ্চাদবন্তী“ হইলেন। ওয়ালেন্ এত অল্পসংখ্যক সৈন্য 

লইয়। ভাহাদিগের অনুঘরণ করিতে সাহন করিলেন ন1। 

এই অবস্থায় উভবষ সৈনা রহিয়াছে-এমন সময় ওয়ালেসের 

প্রিয় বন্ধু গ্রেহাম ও কার্কপ্যাটিক্ ওয়ালেদের অন্থুদন্ধানে সসৈন্য তথায় 

আগিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রেহামের সহিত ত্রিশ জন ও কার্ক- 

প্যাকের নহিষ্ঠ পঞ্চাশ জন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ছিল। ঢূর হইতে 
নেই বন্ধু-সেন! দেখিনৈ পাইয়া ওয়ালেদ্ ইতরাজদিগকে আক্রমণ করিতে 
কৃতপন্কলন হইলেন । তীহাদিগের যে সঙ্ক্প সেই কার্য্য। প্রচ সিংহের 

ন্যায় তাহারা জআসিয়া দে ইংরাজ-দেনার উপর পড়িলেন। দৈবী- 



৫৪8 ওয়ালেমের জাবনরুৃত্ত। 

শক্তি-সম্পন্ন শ্বঙ্গাতি-প্রেমিক বীরদলের বেগ ধারণ করে, কাহার 

সাধ্য? নিমেষমধো অসংখ্য ইংরাজ-দেহে রণস্থল সমাচ্ছাদিত হইল। 

এ তাড়িত-তেজ ই"্রাজদিগের পক্ষে ছূর্কি্ষহ হইয়! উঠিল। ইংরাঁ- 

জেরা রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করিল। ফেনাপতি গ্রেষ্টক্ শতজন 

মাত্র সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া! অশণপৃষ্ঠে পলায়ন করিল। কিন্তু সেই 
পলায়মান ইংরাজ-সেনাপতির সম্মুখে গ্রেহাম্ ও কার্ক প্যাটিক সবলে 
আনিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে ওয়ালেদ্ বিছ্বাদ্দণের ন্যায় 

প্রচণ্ড বেগে ইংরাজ-সেনার পশ্চাত্ী হইলেন। ওয়ালেদ্ দুর- 
হইতে গ্রেহামকে দেখিতে পাইয়া! তাহাকে গ্রে ষ্রকৃকে আক্রমণ 

করিতে তীত্র বে আদেশ করিলেন। নিমেযমধ্যে গ্রেহাম্ ইংরাজ- 
সেনাঁপতির সম্মুখীন হইয়া প্রচণ্ড খডগাঁঘাতে ভাহার শিরশ্ছেদ করি- 

লেন। সেনাগতির মৃত্াতে ই'বাজ-সেনা ভয়ে বিশৃঙ্খলভাবে চতু- 

দ্দিকে পলায়ন কবিল। অনেকেই সেই অন্ববণকারী স্কট সেনা 

নিশিত অন্ধ ধরাঁশারী হইল। সংবাদ দিবার নিমিত্ত অতি অল্প জন 
মাত্রই জীবিত রহিল। যাহার জীবিত রহিল, তাহার] উ্দাশ্বাসে 
দৌড়িয়া পলাইয়া ইংরাজ-শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইল। 

যুদ্ধের অবনান হঈলে বিঞ্বয়ী হ্কট দেনানাযকগণ পরম্পর মিলিত 

হইলেন। তাহাদিগের আজ আননোর মীনা নাই। অনেক দিনের 

পর মিলন, তাহাতে আবার এবূপ অভাবনীয় বিজয়লাভ ! সোণার 

উপর সোহাগ] । যুদ্ধের সময় তীব্রশ্বরে আদেশ করায় ওয়ালেদ্ 
স্বাভাবিক ওঁদার্য্যের বশবর্তী হইয়া গ্রেহামের নিকট ক্ষমা প্রার্থন। 
করিলেন । 

এদিকে দ্বিনমণি অস্তাচলচূড়াবলশ্বী হইলেন; এবং নিশা সতী 
ধীরে ধীরে গগনপ্রান্তে আসিয়! দেখা দিলেন। অতঃপর' কি, করা 
কর্তব্য, তীহারিগের এই বিষয়ের পরামর্শ হইতে ল্গিল। ওয়ালেন্ 

দেই রজনীতেই লকৃমেবেন্ দুর্গ আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি- 

বেন; বলিলেন-যুদ্ধে যেরূপ সেনা! হত হইয়াছে, তাহাতে বোধ 

হয়, হুর্গরক্ষার নিমিত্ত অতি অল্প লোকর্চ অবশিষ্ট আছে। সক- 
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লেই, তাহার এই সঙ্কন্নের অন্থমোৌদন করিলেন, এবং অবিলম্বেই 

সে সঙ্বল্প কায পরিণত হইল। মেই তামনী রজনীতে দেই বীর-দল 
লকৃমেবেন্ (14901105991) দুর্গাতিমুখে যাত্রা করিলেন। টম্ হ্যালিডে 

সেই প্রদেশ সবিশেষ অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনিই তাহাদিগের 

পথদর্শক হুইলেন। হ্যালিডের মহচরবর্ণের অন্যতম জন্ ওয়াট ন্ 

নামক এক ব্যক্তি কিছু কাল এই ছুর্দে অবস্থিতি করিতে বাধ্য 

হইয়াঁছিল। তাঁহার সহিত দুর্গবাধী সকলের পরিচয় ছিল। মে 

অগ্রে একাকী দুর্ণদ্ধারে আপিয়া উপস্থিত হইলে দুর্গদবাররক্ষক 

জিজ্ঞাস করিল, “ওযাট সন! কিনংবাদ?” ওয়াটসন উত্তর 

করিল__“সেনাপ্তি স্বয়ং আসিতেছেন, শীঘ দ্বার খুলিয়! দ্িউন।” 
ন1! বুঝিয়া সে অনুরোধান্থৰারে দ্বার খুলিয়া দিল। হ্/ালিডে 

প্রচ্ছন্ন ভাবে পশ্চাতেই ছিলেন। রক্ষক যেমন দ্বার খুলিল, অমনি 

হালিডের শাণিত তরবারি তাহাকে ধিথপ্ডিত করিয়া ফেলিল। 

ছাররক্ষকের হস্তে যে চাঁবির তোড়া ছিল, ওয়াট ন্ সেই চাঁবির 
তোড়া হন্ডে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, এবং হ্যালিডে ও অন্যান্য 

সকলেই তাহার পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ্ যাইতে লাগিলেন। কেহই তাহা- 

দিগকে বাধা দিল না। তাহাদিগকে বাধ! দেয়, দুর্গমধ্যে এমন 

কেহই ছিল না। ছুই জন ভৃত্য ও কয়েক জনমাত্র স্রীলোক ছুর্গে 
অবস্থিত ছিল । সুতরাং তাহারা অবাধে সর্ধত্র বেড়াইতে লাগিলেন। 

বোধ হইল, যেন ভাঙ্থারাই দুর্গের প্রকৃত অধীশ্বর। ছুর্গ-পর্য্য- 

বেক্ষণের পর সকলে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া যুদ্ধে নির্গত ইংরাজ' 

গণের জন্য যে সকল আহারীয় ও পানীয়ের আয়োজন ছিল, 
তদ্দার1 ক্ষুৎগিপামা শাস্তি করিতে লাগিলেন; কেবল ওয়াট সন্ 

দুর্গার ক্ষ! করিতে লাগিল। এই সময় রণস্থল হইতে পলায়িত 

হত্বশিষট ইংরা্-মেন। আসিয়া দুর্ণঘারে দণ্ডায়মান হইল। ছুর্গ ষে 

শক্রহন্তে পতিত হইয়াছে তাহার! বিন্দুমাত্রও জানিতে পারে নাই। 

্থতরাং নিঃশঙ্কচিত্ত ছুরগাত্য্তরে প্রবেশ যাচ্ঞা। করিল। ওয়াট- 

সন অবাধে ভাহাদিগঞ্ৌ দুর্গমধ্যে যাইতে দিল। তাহারা যেমন 



৫৬ ওয়ালেমের জীবনবৃত্ত। 

প্রবেশ করিল, অমনি বিজয়ী ক্কটসেনা তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট 
করিল। একজনমাত্র যোদ্ধাও অবশিষ্ট রহিল না। 

পরদিন গ্রাতঃকালে স্কটিশ্ অধিনায়কগণ ওয়াট সনের হস্তে 
ছর্গরক্ষার ভার অর্পণ' করিয়া এবং ইংরাজ-মহিল|গণকে স্বদেশে প্রত্যা- 
গমন করিতে অন্থমতি দিয়া, কহাঁডাভিমুখে যা] করিলেন । সে দ্িবম 
তাহার। তথায় অবস্থিতি করিয়া পর দিন শ্সানাহারের পর অশ্বারোহণে 
ক্রফোর্ডমুব (07910 001) অভিমুখে যাত্রী করিলেন। এখানে 
আদিয়া তাহার! বিভক্ত হইলেন । টম্ হালিডে কর্থন্ (0০911) ছুর্গে 
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গত যুদ্ধে ছিনি যে লিপ্ত ছিলেন, ইংরাজের! তা! 
বিন্দুমাত্রও জানিতে গারিলেন না। তিনি নিরাপদে তথায় বাস করিতে 
লাগিলেন । কার্কপ্যাটিক্ এক্কডেল্ (7১/319 ০০৭) অরণ্য-মধ্যে 

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এখানে ইংরাজগণ হইতে ছাহার কোন ভয়ের 

আশঙ্কা ছিল না। 

ওয়ালেস্ ও গ্রেহাম্ চলিশ জনমান্র অনুযাত্রিক সহ ক্রফোর্ড দুর্া- 
ভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়ালেন্ সেই রজনীতেই উক্ত ছুর্গ আক্র- 
মণ করিবেন স্থির করিলেন। এই সময় মার্টিগ্ডেল্ (11870100911) নামে 

এক জন কম্বর্লগুবাসী ইংরাজ দুর্গাধিপতি ছিলেন। ওয়ালেম্ অদুরে 

ক্লইড্ নদীর তীরে সমস্ত সৈন্য রাখিয়া এডওয়ার্ড লীটিল্ নামক এক 

জনমাত্র সঙ্গী লইয়! নগর মধ্যে প্রবিঃ্ হইলেন। ছুর্গের অনতিদৃরবর্তাঁ 
এক পাস্থাবাসের নিকট আসিয়া ওয়ালেম্ এক স্কট রমণীর মুখে 

অবগত হইলেন যে, ইংরাজ সেনা এক্ষণে সেই পাস্থাবাসে পানভোজনে 
মত্ত রহিয়াছে । সেই রমণী বলিল, “্যদ্দি তুমি স্কট হ€, শীঘ্র পলায়ন 

কর; কারণ উহার ওয়ালেদ্-নামক এক জন স্কটের এবং তৎ্কর্তৃক 
লকৃমেবেন্ ছুর্গের অধিকার বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিল ; স্থতরাং 

ও দিক দিয়া যাইলে তোমাদিগের বিপদ ঘটিবার সম্তানিন1।” "ওর়ী- 
লেস্ রমণীকে প্রকৃত হিতৈষিণী মনে করিলেন বটে, কিন্তু তাহার 

উপদেশৈর বিপরীতাচরণ করিতে কৃতসস্কর হইলেন । বীর-হদয় ওয়া- 
লেস্ তৎক্ষণাৎ পাস্থাবাস-স্থিত ইংরাদিগর্কে' আক্রমণ করিতে 'সন্বক্ন 
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করিলেন। তিনি দূর হইতে গ্রেহামকে ছুর্গীভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে 
সঙ্কেত করিয়াই স্বয়ং পাস্থাবাসের মধ্য প্রবেশ করিলেন। এড্ওয়ার্ড 
লীটিল্ দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি 

উপহাপচ্ছলে বলিলেন "আশীর্বাদ করি, আপনাদিগেব মঙ্গল হউক ।" 

ইংবাজ সেনাপতি তীহাঁকে স্কট বলিধা স্থির কবিয়া বলিলেন, “তুমি কে 
হে? কি পাহনে তুমি আমাদিগেব নির্ষন প্রমোদাবামে প্রবেশ 

করিলে?” সেনাপতির মুখ হইতে এই বাক্য উচ্চাবিত ₹ইতে না 

হইতেই ওদালেসেব নিক্ষোবিত অসি প্রযোদমন্ত ইংবাজ-সৈনিকগণকে 

তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কবিল। ভাহাবা ক্ষণকাল বিন্মষে স্তম্ভিত 

হইয়া বহিলেন। মদিরা তাহাদিগের কার্মা-শক্তি হরণ করিয়াছিল; 

নুতরাঁং ওয়ালেষ্ অবাধে তীহাঁদিগের নকলকেই নিহত কবিলেন। দবীব- 

রক্ষক লীটিল্ও পঞ্চ নর-মুণ্ডে ধরব শোভিত করিল। এদিকে গ্রেহ্াম্ 
ওয়ালেসের আদেশানগসারে দুর্গ-দ্বারে গিয়। উপস্থিত হইলেন। ছুর্গেব 

দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া! তিনি তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন । ছুর্গ-ঘাব প্রজ্জ- 

নিত দেখিয়া ওয়ালেস সেই দিকে ধাবিত হইলেন। অচির-কাল 

মধ্যে দুর্ণ-দঘবারের ভন্মরাশির উপব দিয়া তাহাঁবা ছুর্মধো প্রবেশ করি- 

লেন। ছ্ুর্ণাীভান্তরে কেবল করজ্বন-মাত্র স্রীলোক ছিল,মুতরাং তাহারা 

অবাধে ছূর্ণাভান্তবে বিচরণ কবিতে লাগিলেন । ছুর্গ-মধ্যে আহাদীয় 

কিছুই পাওয়া গেল নাঁ; অবশেষে পাঞ্থাবাদ হষঈটতে খাদা সামগ্রী 
আনাঁইয়! কথঞ্চিৎ ক্ষুপ্িবৃত্তি কবিয়! তাহার! দে রাত্রি তথায় যাপিত 

করিলেন। গ্রত্যুষে তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে মুি-প্রদান কবিয়া 

তুর্স-গৃহে অগ্রি-প্রদান-পূর্বক ডন্ডাফ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে 

রাত্রি তাহারা ভন্ডাফে মহাননে যাপিত করিলেন। 



অইম অধ্যায়। 

ল্যামিংটনের উত্তরাধিকারিণীর সহিত ওয়ালেসের বিবাহ-_ইংরাঁজগণ কর্তৃক 

আক্রান্ত হইয়! তিনি কার্টলেন ক্রেগ্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন-হেসিল্রীগের 

হস্তে তদীয় নবৌঢা! পত্ীর মৃত্যু-_ওয়ালেসের প্রতিজ্ঞা তৎকর্তৃক হেসিলরীগের 

হতা-বিগারেক প্রসিদ্ধ যুদ্ধ-_ওয়ালেস স্বটলগডের অভিভাবক মনোনীত--ত্রীনদীর 

তীরবর্তী দুর্গ ও টবন্বরি দুর্গ গ্রহণ-_ইংরাজদিগের সহিত সদ্ধি_ওয়ালেস্ কম্নক্ 

নগবে অবস্থিত। 

১২৯৭ শ্ীষ্টানবের মার্চ মাসে ওয়ালেন্ ডন্ডাঁফ, পরিত্যাগ করিয়া 

গিল্ব্যা্কাভিমুখে যাত্রী কবিলেন। বসন্তকাল সমাগত $ পাঁদব-নিচয় 

রমণীয় হরিদ্-বর্ণের পত্রনিকরে সুশোভিত; চতুদ্দিক্ বিহগকুলের অমৃত- 

ময় কুজনে বিমোহিত ; প্রকৃতি নৃতন সাজে সাজিয়া জগন্মনোমোহন 

করিতেছেন । এমন সময়ে কোন্ প্রণয়ীর চিত্ত অবিকৃত থাকিতে 

পারে? ওয়ালেসের অয়োহৃদয়ও বসন্তানিল ব্যজনে প্রণয়ানলে বিগ" 

লিত হইতে লাগিল । এত দিন দামরিক কার্ধ্যে সতত নিরত থাকায়, 

লামিংটনের রমণীর চিন্তা তীহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 

কিস্তিআঙ্গ এই বিশামাবাবে বদন্ত-হিললোলে দেই অতুল রূপরাশির 

আধার নিরাশ্রয়া যুবতীর জন্য তাহার হৃদয় প্রমত্ত হইয়া উঠিল। 

তিনি আর বিচ্ছেদ সহিতে না পারিয়া সেই মহিলার আবাসে আদিয়া 

উপস্থিত হইলেন । কয়েক দিন তথায় যাতায়াতের পব, এবং প্রণয় 

পরিণয়, ও সামরিক জীবনের পরম্পর সঙ্গতি-অসঙ্গতি-বিষয়ে বিবিধ তর্ক 

বিতর্কের অবসানে-__ওয়ালেস্ তাহাকে প্রকাশ্যে বিবাহ করিতে সম্মত 

হইলেন। ওয়ালেসের প্রিয়বন্ধু যাজকবর ব্রেয়ার্ এই বিবাহের পৌর- 

হিত্য কার্ধ্য সম্পাদন করিলেন। নব দম্পতী কিছু দিন মনের স্বুখে 

মধুচন্দ্রিমা যাপিত করিলেন। যুবতী অচিরাল* মধ্যেই গর্ভবতী 
হইলেন। যথাসময়ে তাহাদিগের মূর্ঠিমান্ মনোরঞ-ন্বরূপ একটা 

কন্যা জন্মিল। ৰ 

এইরূপে ওয়ালেস্ যদিও মনের থে প্রিয়তমার মহবাসে কাল 
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কাঁটাইতে লাগিলেন, তথাপি সে স্বখের সময়েও দেশের দুর্গাতির 

বিষয় স্মরণ হইয়া তাহার হর্ধে বিষাঁদ উপস্থিত হইতে লাগিল। যত 

দিন ইংরাজের স্কাঁলগ্ডে আধিপত্য করিতেছেন, তত দিন ওয়ালেসের 

অন্তরে অবিমিশ্রিত স্থথের আশ! কোথায়? 

এইরূপে হর্যে ও বিষাদে তাহার দিন অতিবাহিত হইতেছে, ইত্যব- 

দরে একদিন ওয়ালেন্ নগরের বহিঃস্থিত ভজনালয় হইতে প্রার্থন। 

শুনিয়। প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তাহাব প্রিয় বদ্ধু গ্রেহাম্ তাহার সমভি- 

ব্যাহারে ছিলেন। তাহাদিগেব উভয়ের সহিত সর্বশুদ্ধ চতুর্বিংশতি 

অনুযাত্রিক ছিল। এমন সময় হেসিল্রীগ (76910 ) ও সার্ রবার্ট 

ধরন নামক এক জন নাইটু পথিমধ্যে তাহাদিগকে সবলে আক্রমণ 

করিলেন। লামিংটনেব উত্তরাধিকারিণীর পাণিগ্রহণ করায় ওয়ালেন্ 

হেসিল্রীগের মন্ান্তিক যাতনার কারণ হইয়াছিলেন। পাণিগ্রহণের 

দিন হইতেই হেসিল্রীগ ওয়ালেসেব বধ-বিষয়ে কৃতসঙ্কল্ হইয়াছিলেন। 

এত দিন কেবল সুবিধা! খুজিতেছিলেন । আজ্্ সেই স্মুবিধা! উপস্থিত। 

হেসিল্রীগের অন্যতম সৈনিক পুরুষ বিবিধ পরিহাস দ্বারা ওয়া- 

লেস্কে ফৃদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছিল। ওয়ালে এরূপ বিজ্বপোক্তি 

গুনিয়। কখন এক মৃহ্র্তও বিলম্ব করেন নাই। কিন্তু আজ ওয়ালেন্ 

রাজনৈতিক সন্নাপী হইয়াও আশ্রমী। স্ত্রীকন্যার মায়ার আজ 

তীহার প্রাণে মায়া জন্িয়াছে। সুতরাং তিনি সহসা জীবন দিতে 

অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। আজ তাহার পারৎপক্ষে বিবাদে 

প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছ। হইল না। তিনি অটল অচলের ন্যায় অবিচলিত 

তাবে আজ নেই বিদ্রপ-বটিকা সহিতে লাগিলেন, কিন্ত যখন তাহার! 

দেখিলেন যে, ইংরাজের1 তাহাদিগের অভিমুখে বেগে আদিতেছে, 

তখন আর বিলম্ব কর অনুচিত মনে করিয়া তাহার] প্রচণ্ড সিংহের 

ম্যায় উললক্ষন পূর্ববকচ্ইংরাজদিগের উপর আসিয়া! পড়িলেন। নিমেষ- 

মধ্য মৃতদেহে ও রধির-আোতে রণভূমি প্লাবিত হইল। কিন্তু এত 

ইরাজসৈন্য আগিয়! তাহাদিগকে ঘিরিয়। ফেলিল যে, তাহাদিগকে 

পঞ্চাশ ইংরাজ-দেহ ভূতলশারীটি করিয়া বাহ ভে পূর্বক রণস্থল হইতে 



৬৭ ওয়ালেসের জীবনবৃত | 

অন্তর্থিত হইতে হইল। ওয়ালেন্ বদলে প্রিয়তমা'র গৃহাতিমুখে ধাবিত 

হুইলেন। ইংরাজেরা তাহাদিগের অনুসরণ করিল। ওয়ালেন্-পত্রী, 

পতি ও ভীহার মহচরবৃন্দের বিপৎ্থ দেখিয়া সিংহদার উদ্ঘাটিত করিতে 

আদেশ করিলেন। ক্ষটের! সিংহদার দিয়! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। 

যতক্ষণ সন্ত স্কটসেনা থিড়কী দ্বারা কোন নিরাপন স্থানে না পৌছিল, 

ততক্ষণ ওয়ালেন্ ও গ্রেহাম্ ছুই জনে অদ্ভুত বীরত্বের সহিত সিতহদ্ার রক্ষা 

করিতে লাগিলেন । এদিকে স্কটেরা কাটলেন ক্রেগ্ (09:0180৩ ৫165) 

নামক গুহায় গিয়! আশ্রয় গ্রহণ করিল । এই গুহা জগ্ঠাপি ওয়ালেস্- 

গুহা নাথে অভিহিত হইর। থাকে । অন্থযাত্রিকগণ নিবাঁপদ স্থানে 

গিয়া পৌছিয়াছে শুনিয়। ওয়ালেন্ ও গ্রেহাম্ িংহদ্বার পবিত্যাগ পূর্বক 

সেই স্থানের উদ্দেশে গমন কবিলেন। 

প্রণয় রমীকে দেবতণ করিয়। তুলে । প্রণয় তাহাকে আন্ম ভুলিতে 

শিক্ষ! দেয় । পতির আসন বিপদ দেখিয়া নিজের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়। 

ওয়ালেস্পত্রী পতিব বক্ষার্থ নিজ প্রাসাদের পিংহদ্বার খুলিয়া দেন। 

পতি ও তৎ্হচর বৃন্দকে তিনি থিড়কী ঘাব দিয়া পলায়ন করিয়া 

আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দেন। স্বদেশের উদ্ধারনাধন করিবেন, 

প্রাণাধিক] প্রিয়তমাকে ন্ুখিনী কবিবেন এই আশায় আজ ওয়ালেন্_ 

পড়ীর উপদেশ রক্ষা করিলেন । তাহার] চলিয়া গেলে প্রিয়তমা 

কি হইবে, এ ভাবনা! তাহার মনে উদ্দিত হইল ন|। তিনি স্বয়ং 

শক্রপত়্ীগণের প্রতি যেরূপ বীবোচিত নদ্ধবহার করিয়! থাকেন, বোধ 

হয়, তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজ-সেনাপতিও তদীয় পত্রীর প্রতি সেই 

রূপ সদ্যবহার করিবেন । কিন্তু তাহার দে আশা বিফল হইল । সতী 

ওয়ালেন্-পত্বী পতির প্রাণরক্ষার অপরাধে পিশাচ হৃদয় ইংরাজ-সেনা- 

পরতির আদেশে ধৃত ও তৎক্ষণাৎ শাণিত তরবারি-অগ্রে নিক্ষিপ্ হইলেন। 

ওয়ালেসের জীবন-গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া! সতী প্রার্ণত্যাগ করিনেন বর্টে 

কিন্ত তাহার আত্মোৎসর্গের জলত্ত দৃষ্টান্ত চিরকাল ধরিয়া কট রমণী- 

দিগের উদ্দীপনাস্থল হইয়া রহিল। ৫ 

পত্বীর হত্যা-নংবাদ তদীয় একাস্তান্ুগতা এক দাসী কর্তৃক ওয়া- 
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লেসের নিকট আনীত হইল । এই শোচনীয় সংবাদে তাহার ও তদীয়্ 

্রয়বন্ধু গ্রেহামের ও অন্যান্য হ্কটগণের আর শোকের মীনা রহিল 

না। ওয়ালেসের নিজের হৃদয় যদিও শোকভরে ভগ্ন হইবার উপ- 

রুম হইয়াছিল, তথাপি তিনি বীরোচিত ধৈর্যের মহিত গভীর শোকা- 

“বগ সংবরণ করিয়া! রোকুদ্যমান প্রিয়বন্ধু ও অন্যান্য অন্ুযাত্রিক- 

বর্দকে এই উদ্দীপন1-বাক্যে উত্তেজিত করিতে লাগিলেনঃ__ 

“্বীরগণ! শোক সংবরণ কর) এ শোক করায় আর কিছু ফল 

নাই; তোঁমরা রোদন কবিয়। আর তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে 

পারিবে না (এই বলিতে বলিতে তদীয় নয়ন-যুগল হইতে সহম্র ধারায় 

'শাঁকাঞ্র বিগলিত হইতে লাগিল); বদ্ধুগণ ! প্রতিজ্ঞা কর, যত 

দ্রিন তোমরা এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ না লইতে 

পারিবে, ততদিন তোমাদিগের নয়ন নিদ্রায় নিমীলিত হইবে না; 

মার অদা আমি আমার শ্রষ্টাকে স্বাক্ষী করিয়া তোমাদিগের সম্মুখে 

এই গ্রতিজ্ঞ। করিতেছি যে, আমি এই শোচনীয় স্ত্রীবধের সমুচিত শাস্তি 

বেধাঁন করিবই করিব; আমার এই শাণিত তরবাবি ইতরাজদিগের 

আবাল বুদ্ধ বনিতা কাহাকেও, অধিক কি যাজকমণ্ডলীকেও--ক্ষম। 

করিবে না। প্রিয় ভ্রাতৃগন! আমার এই ভিক্ষা যে, যদি আমি মরি 

ত আমাঁর এই প্রতিজ্ঞা যেন তোমাদিগ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়? ভাই 

সার জন্! এ শোক রাখ, এখন শোঁকের সময় নয়) আইস আমব। 

দশ মহম্্র ইংরাঁজের রক্তে প্রিয়তমার শোকানল নির্বাপিত করিগে; 

কাপুরুষেরাই অঙ্জলে শোকাপনোদনের চেষ্ট] পায়; অশ্রজলে 

বীরের সাহস কমিয়ী যায় ; কৃত অপকারেব প্রতিশোধ গ্রহণের যে 

একমাত্র উদ্দীপক ক্রোধ, অশ্রজল ফেলিলে তাহা বিধৌত হয় !” 

অধিনায়কের এই উদ্দীপনা-বাক্যে মস্ত স্কটস্বদয়ে শোণিত-শ্রোত 

তাড়িত-বৈগে প্রবাহিত, হইতে লাগিল। সেই বীরদল একবাক্যে 

গ্রতিজ্তা করিলেন যে, প্রতিহিংসা! দ্বারা এই শোকানল নির্বাপিত 

করিবেন। পিতৃব্য অচিউ.লেকষ্কওয়ালেসের এই ছূর্ঘটন! শ্রবণ করিয়া 

মলে কার্টলেন অরণ্যে আসিয়া তাহা্দিগের সহিত মিলিত হইন্েন। 

তু 



৬২ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

সেই মিলিত বীরদল প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়| রজনীযোগে ল্যানার্কীভি- 
মুখে যাত্রী করিলেন। ইংরাজের তাহাদিগেব আক্রমণ আশঙ্কা 
করেন নাই, স্থতরাং নিশ্চিন্তভাবে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছেন। 
নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই পেনাদল ছুই ভাগে বিভক্ত ইইল। 

এক দল লইয়া! ওয়ালেস্ হেদিল্রীগের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন; 

অপর দল লইয়! গ্রেহাম সার্ রবার্ট থরনের আন্ুদন্ধান আরম্ভ করি- 

লেন। সেরিফ. হেবিল্রীগ উচ্চতম প্রাসাদে নিদ্রায় অভিভূত রহিয়া- 
ছেন, এমন সময় ওয়ালেস্ তীয় নিদ্রাগুহঘধারে আসিয়া! উপস্থিত 

হইলেন। ওয়ালেসের পদাঘাতে সেই গৃহদ্বার ভগ্ন হইল। সেই 

শব্দে হেসিল্রীগের নিদ্রাভঙ্গ হইল । হেধিল্রীগ ভয়ে সোপাঁনাবলির 
দিকে যেমন ধাবিত হইবেন, অমনি ওয়ালেস তাহার শ্রীবা ধারণ 

করিলেন, এবং মুহুর্ভমধ্যে তীয় প্রচণ্ড অসি তদীয় দেহকে দ্বিধা বিভক্ত 

করিল। অচিউলেকের সন্দেহ ঘুচিল না; তিনি হেদিল্রীগের এখনও 
জীবন আছে সনেহ করিয়া, খড্াগ্র দারা তাহাকে ছুই বার বিদ্ধ করি- 

লেন। হেসিল্রীগের পুত্র যেমন পিতার নাহাধ্যার্থ দৌড়িয়া আসি- 
লেন, অমনি ধরাশায়ী হইলেন । প্রাপাদোখিত “হ1 হতোহম্মি” এই 

জার্ভনাদ কর্ণ বিদারণ করিয়া রাজমার্গে গিয়া উপস্থিত হইলে অসংখ্য 

লোক আসিয়া তথায় জমা হইল। এদিকে গ্রেহাম্ নার্ রবার্ট গর- 
নের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলে তিনি সেই অনল রাশিতে ভন্মীভূত 
ইইলেন। নগরবাবিগণ অধিকাংশই হ্ষট্, সুতরাং তাহাদিগের সহ্ান্- 

ভূতি ম্বতঃই ওয়ালেসের সহিত উদ্দীপিত হইল। সকলেই আসিয় 

ওয়ালেসের সহিত যোগ দ্রিল। শতাধিক ইংরাঁজ ধরাশায়ী হইল। 

ল্যানার্ক এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে হ্কট দিগের হস্তগত হইল। অচিরকালমধ্যে 

এই সংবাদ স্কট্লগডের সর্বত্র প্রচারিত হইল। অমনি দলে দলে 

'খ্য স্কট আমিয়! ওয়ালেসের পতাকামূলে দণ্ডাধমাঁন হইল ।৫সকলে' 
একবাকো ওয়ালেস্কে দলপতি ও অধিনায়ক মনোনীত করিল। তিনি 

এক্ষণে তদীয় অস্তনিগৃহিত হৃদয়ভাব জারু গোপন রাখিলেন না.। ভিনি 
আদ সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যরূপে ব্/ক্ত করিলেন যে স্কট্লওকে ইংরাজ* 



ইতরাজদিগের সহিত সংঘর্ষ । ৬৩ 

গণের ভীষণ শৃঙ্খল হইতে উন্ুক্ত করাই তীহার জীবনের একমাত্র 

ব্রত। 
ল্যানার্কের অবদানের পরই ওয়ালেস্ সর্বপ্রথমে ইতিহাসে আবিড়্তি 

হন। এখন হইতেই জাতীয় এঁতিহাসিকের তাহাকে সমবেত জাতীয় 

দলের অধিনায়ক বলিয়। শ্বীকার করিতে লাগিলেন। মহ্থাত্বা শিবজীর 

ন্যায় ওয়ালেস্ও প্রথমে দন্দ্য-নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বস্ততঃ 

প্রাকৃত লোকে মহাত্মগণের অলোক-প্রচলিত কার্য্ের কারণ নির্ণয়ে 

অসমর্থ হষ্ট্য়। তাহাদিগের কারের নিন করিয়া থাকে। * প্রত্যেক 

সমাজসংক্কারক,প্রত্যেক ধর্ম-সংস্কারক,এবং প্রত্যেক রাজ-নৈতিক সন্না- 

নীর জীবন এইরূপ অযথা-নিন্নাবাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়! থাঁকে। তাহার! 

যাহাদিগের ছুঃখমোচন করিবাৰ জন্য আপন আপন ন্ুুখে জলাঞ্জলি 

দেন, আপন আপন জীবন উৎসর্গ করেন, তাহাঁরাই তাহাদিগের 

উদ্দেশ্য বিষয়ে সন্দিহান হয়, এবং নানাপ্রকারে তাহাদিগের কার্ধ্য 

ব্যাহত করিয়া থাকে । বিশেষতঃ বাজনৈতিক নন্ন্যাসীর জীবন অধিক- 

তর কষ্টমন্ত্রণাময়। তিনি শক্র মিত্র, শ্বজাতি বিজাতি__সকলেরই 

নির্ধ্যাতনের বিষয়ীভৃত। যতদিন ভিনি কৃতকারধ্য না হন, ততদিন 
তিনি শক্রদিগের নিকট বিদ্রোহী, এবং স্বজাতির নিকট শান্তিতঙ্গকারী 

দণ্ত্য বলিয়৷ বিবেচিত হন । যদি অকৃতকার্ধ্যাবস্থায় তিনি মানবলীল। সম্ব- 

রণ করেন বা কার্্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত হন, তাহা হইলে তিনি ইতি- 

হাসে এই চিত্রেই প্রদর্শিত হইয়া থাকেন । কৃতকার্য হইলে তিনি স্বদেশ 

€ স্বজাতির উপান্য দেবতা, এবং বিপক্ষ ও বিজাতির ভীতি ও বিস্ময়ের 

উদ্দীপক ওয়ালেদ্ ল্যানার্কের এই বিজয়ের পর স্বদেশ ও স্বজাতির 

উপাস্য দেবতা, ও ইংরাজগণের ভীতি ও বিন্ময়ের ভাজন হইয়া 

উঠিলেন। ইঁংবাঁজের! পূর্ব হইতেই তাহার বীরত্বের অনেক বিম্ময়কর 

' পরিচন্ধ পাইিয়াছিপ্লন, কিন্তু তখন তাহাকে রাজনৈতিক প্রতিঘস্ী 

* অলোক সামান্য মচিন্ত্যহেতৃকম্ । 

দ্বিষস্তি মনা“ন্টিং মহাত্মবনাম্॥ 

কুমরাসন্তব। 



৬৪ ওয়ালেসের জীবনবৃদ্ভ। 

বলিয়া মনে করেন নাই। আজ চতুর্দিক হইতে অসংখ্য লোক প্রকাশ্য 
রূপে দলে দলে আতিয়! তাহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হঈটতেছে, আজ 

হ্ঘট্লগুবাঁসিগণ প্রকাশ্যব্পে তাহাকে অধিনায়ক মনোনীত করিল, 
আজ তিনি প্রকাঁশ্যরূপে সর্ব-সমক্ষে ইংরাজ উন্ুলন তাহার জীবনের 

একমাত্র ব্রত বলিয়! উদ্বোধিত করিলেন_-এই সকল দেখিয়া শুনিয়া 
তাহাদিগের চক্ষু উন্নীলিত হইল। তাহারা বুঝিলেন ওয়ালে আর 
বিদ্রোহী বা দন্থ্য নহেন। কুট লগ্ডবাসিগণের প্রতিনিধি, স্কট সাধা- 

রণ-তত্ত্রের সভাপতি এবং ইংরাঁজগণের প্রতিদ্বন্দ্রী। 

শ্গটলগ্ডের অরষ্টগগনে এইরূপ আবর্তন চলিতেছে, এমন সময় 

এড্ওঘাডেব ক্রীতদাঁসম্বরূপ বথ্ওয়েলের অধীশ্বর সার আমের ভি 

ত্যালেন এড্ওয়ার্ডের নিকট এই সকল সংবাদ পাঁঠাইল। এই ব্যক্তি 

হ্কটলওবাসী হইয়াও জাতীয় স্বাধীনতা এড্ওয়া্-চরণে বিক্লীত করিবার 
যন্ত্স্বর্ূপ হইয়াছিল। এই জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বর্ূপ 

এড্ওয়ার্ড বথওয়েলের প্রকৃত অধীশ্বর মরেকে বিদূরিত করিয়া তৎস্থানে 

এই পাষণডকে স্থাপিত করেন। এই পাঁষণ্ডের পন্ধে এডওয়ার্ড সর্বব- 

গ্রথমে অবগত হইলেন যে, স্গটেরা এক্ষণে স্বদেশকে ইংরাঁজগণের 

শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছে । এই সংবাক্ষ শুনিয়া 

এড্ওয়ার্ড ক্ষট লও পুনরায় অধিগত কবিবাঁর জন্য এক মহতী সেন সহ 
স্কট লণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । এড্ওয়ার্ডের শিবিরে রিকার্টন্- 
বাসী জপ্ নামক একজন কৃঞ্টকায় স্কুট ছিল। ইংরাজেরা তাহাকে 
থ্রিম্সবী বলিয়া ডাকিত। সে ওয়ালেসের নাম ও গুণগ্রাম শুনিয়া 
তাহার অন্থসন্ধানার্থ নির্গত হইল॥ অন্থসন্ধান করিতে করিতে সে 

কাইল্ প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হঈল। তথায় স্কটিশ অধিনায়কের 

সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ওয়ালেদ্ সৈনা সংগ্রহ করিধার মানসে 
তথায় গিয়াছিজেন। ভিনি জপেব গ্রদুখাৎ, ইংলগুর আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা ও এড্ওয়ার্ডের অভিপ্রায় সবিশেষ ' অবগত হইলেন। কাধ্য- 

দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা নিবন্ধন এই বাত্তি স্কটগণ কর্তৃক ঈটলগ্ডের অন্তর 

ধারক পদে অভিষিক্ত হইলেন । রর 



সসৈম্য এড্ওয়র্ড স্কটলও ঘারে উপনীত। ৬৫ 

আয়র সায়র হইতে প্রতাগত হইয়া! ওয়ালেম্ অচিরকাল মধোই 
সেনা সমবেত কবিলেন। তিনি পূর্বকৃত অপরাধ মার্জন|! করিয়া 

কয়েদীদিগকে কারামুক্ত করিলেন। ইহারাই তীহার সেনার প্রধান 

অঙ্গীভূত হইল। তাহার পিতৃব্য সার্ রেনাল্ডের ইতরাজদিগের সহিত 
যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার কাল উত্তীর্ণ হইয় গিয়াছে । তথাপি তিনি 
স্বয়ং প্রকাশ্য যুদ্ধে ইংরাঁজগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হন, এই জন্য 

ইংরাঁজের তাহার ভূসম্পত্তি এখনও আবদ্ধ রাখিয়াছেন। স্মুতরাং 
তিনি প্রকাশ্যরূণে ওয়ালেসের নহিত ষোগ দিতে পারিলেন না বটে, 

কিন্তু গুপ্তভাবে ওযালেস্কে ধন বা লোক দিয়! বিবিধ প্রকারে সাহায্য 

করিতে লাগিলেন। এ দিকে কনিষহাম্ ও কাইল্ হইতে এডাম, 
ওয়ালেস ও রবার্ট বয়ীড সহস্র অস্ত্রধারী পুরুষ মহ ল্যানার্কে ওয়া- 

লেসের পতাকা-তলে আমিয়! দণ্ডায়মান হইলেন । সার্ জন্ গ্রেহাম্ 

ও তদীয় উৎকৃষ্ট অশ্বসেনা, এবং অন্যান্য অসথ্য স্কট পেটিয়ট্গণও 
ওয়ালেনের মহিত আনিয়৷ মিলিত হইলেন। সর্ধনমেত প্রায় তিন সহত্র 

অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাঁতিক জাতীয় পতাকার আশ্রয় গ্রহণ করিল। 

সৈন্য-নংখ্যা! অত্যন্ত বাড়িযা গেল বটে, কিন্ত অধিকাংশই অস্ত্রশস্ত্র 

শ্সজ্জিত ন1 থাঁকাঁয় কাধ্যকালে সংখ্যাবাহুল্যে তত ফল দর্শিল না। 

এ দ্রিকে ইংলগ্ডেশ্বর এড্ওয়ার্ড বা তদীয় প্রতিনিধি যাইট সহত্র 

্বসহ্জিত সেন! লইয়। ল্যাঙ্কাসায়ারের অন্তর্গত বিগার নামক গ্রাম 

পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তথা হইতে তিনি ছুই জন দূত সহ 

আপনার ভাঁগিনেয় কিছুকে ওয়ালেসের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া 
দেন যে, যদি ওয়ালেম্ আন্ম-কৃত অপরাধের নিমিত্ত এখনও ক্ষম 

প্রার্থনা করেন তাহাকে ক্ষম1 করা যাইবে ও পর্যাপ্ত পুরস্কার প্রদান করা 

হইবে। যদ্দি তিনি তাহা না! করেন, তাহা হইলে তিনি রাজবিদ্রোহী 
'বলিয়া গৃহীত ও প্রাদণ্ডে দর্ডিত হইবেন। ওয়ালেস্ অতি অবজ্ঞা" 

সৃচক পত্রে ইহার উত্তর প্রদ্দান করিলেন এবং আপনার শক্তি প্রদর্শন 

করিবার অভিপ্রায়ে এড্ওয়ার্ডের দুতদঘয় ও ভাগিনেয়ের প্রাণবধ 

করিলেন। ' 



৬৬ ওয়ালেসের জীবনরৃত্ত। 

ওয়ালেম্ এড্ওয়ার্ডের সৈন্যের অবস্থা! পর্ধ্যবেক্ষণমানসে রজনী- 
যোগে কাহাকেও কিছু না বলিয়! ছন্মবেশে এডওয়ার্ডের শিবির-মধ্যে 

প্রবেশ করিলেন। সাঁরজন্ টিন্টো কেবল তাহার সমভিব্যাহারে কিয়- 

ধুর গমন করিয়াছিলেন। একমাত্র তিনিই কেবল ওয়ালেসেব অভি- 

প্রায় জানিতেন। ওয়ালেদ্ ইংরাজ সৈনিকগণের অনেক ঠাটা! বিদ্রপ 

সহিয়! শিবিরেব অবস্থা! পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথা হইতে দ্রুত পলাইয়। 
আমিলেন। শীঘ্র পলায়ন না করিলে, তিনি নিশ্চয়ই ধব1 পড়িতেন। 

কারণ, কেহ কেহ তাহাকে ওয়ালেম্ বলিয়! দন্দেহ করিয়া পরম্পয় 

বলাবলি করিতেছিল। এদিকে আবার ওয়ালেন্ দ্রুত হ্কটিশ শিবিরে 

ফিরিয়! না আসিলে, আর এক বিপদ্ ঘটিত। সারজন্ গ্রেহাম অনেক 

ক্ষণ ওয়ালেন্কে না দেখিয়া তাহার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। 

টিন্টোকে বিশ্বাস-ঘাঁতক বলিয়! ভাঙার মনে সন্দেহ জন্মিল। তিনি 

তাহাকে হস্তপদ বদ্ধ করিয়। পুড়াইতে বা ফাপিকাষ্ট্রে বুলাইতে আদেশ 
দিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ওয়ালে আসিয়া তথায় উপ- 

স্থিত হইলেন। ওয়ালেন্ টিন্টোকে তৎক্ষণাৎ রঞ্জুমুক্ত করিতে আদেশ 
দিয়], আপনার ক্ষণিক অন্তর্ধানের কারণ নির্দেশ করিলেন। গ্রেহাম্ 
ইহাতে সন্থষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, সেনানায়কের এরূপ 

জীবন-সংশয়কর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া! উচিত হয় নাই। ওয়ালেস্ 

উত্তর করিলেন, স্কট লণ্ডকে শত্রহস্ত হইতে মুক্ত করিতে ইহা অপেক্ষাও 

অধিকতর বিপজ্জনক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 



নবম পরিচ্ছেদ । 

ওয়ালেসের স্বপ্নদর্শন ; ইত্রাজদিগের বিশ্বীমঘাতকতা ; 

এবৎ আয়ার বারিকের হত্যাকাণ্ড। 

ওয়ালেন্ যাহা! আশঙ্ক! করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ইংবাজ: 

দিগের বিশ্বাঘাতকতার চিহ্ন অচিরেই স্ংস্প্ই পরিব্যক্ত হইল 

এপ্রিল্ মাসের প্রথমেই এড্ওয়াড কারন|ইলে এক সভা আহ্বান 

করিলেন। এই সভাষ দমস্ত ইংরজ সেনাপতিগণ আহৃত হন। 

বশ্বামঘাতক আমের্ ভি ভ্যালেন্ন ভিন্ন আর কোন স্কট আহৃত হয়েন 

নাই। ১২৯৭ খ্রীষ্টান্ের ১৮ই জুন্ আয়ার নগরের বাঁরিকে একটা 

মহতী সভার অধিবেশন হইবে--এই সভায় ইহাই স্থিরীকৃত হয়। 

সমস্ত সন্্রান্ত লোকক্ষে এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ 

করা হয়। আয়ারের গবর্ণৰ পাসী অনুষ্ঠিত ষড়যন্ত্রের বিষয় পূর্বেই 

অবগত হইয়াছিলেন, স্থুতরাং তিনি এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার 

অনুমোদন করিবেন না, বলিয়াই তথায় যাইতে অন্দীকৃত হইলেন। 

সুতরাং এডগপার্ড তাহাকে পদচ্যত করিয়া আব্হুল্ফকে সেই পদে 

অভিষিক্ত করিজেন। যাহাতে ওয়'লেদ কোন মতেই নিস্তার না 

পান, সেই জন্য নেই তারিথে গ্লান্গোতেও আর একটা সভ। আহ্ত 

হইল। | 

সন্ধির কাল অতীত না হইতেই, ইংরাজেরা এরূপ আন্দোলন 

কেন করিতেছেন ভাবিয়া স্কটেরা বিন্মিত হইলেন। 

্কটূলঙের বংশপারম্পরীণ সেরিফ সার রেনাল্ড, আয়ারে আহত 

মহতী সভার জধিষ্ঠানের পূর্বেই মৃষ্কটন্ কার্কে জাতীয় দলের একটা 

ম্রভা আহ্বান করিস্টোন। ওয়ালেস এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

ৃ এই সময়ে ওয়ালেস্*ঘটিত একটা অদ্ভুত স্বপ্ন বর্ণিত হইয়। থাকে। 

কথিত আছে, উক্ত মন্টন্ কার্কে প্রবেশের পরে ওয়ালেস্ পথশ্রাস্তিতে 

কাতর হইয়া নিদ্রায় অভিষঁত হইয়া পড়েন। তিনি দিদ্রাবস্থায় 



৬৮ ওয়ালেমের জীবনবৃত্ত। 

একটা অন্ত স্বপ্ন দেখেন । তিনি দেখিলেন, যেন একটা পলিতকেশ 

বৃদ্ধ আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, 'পুত্ব! এই লও 

তোমার জন্য বিশাল অরিছুর্দম অসি আনিয়াছি-লও | শাণিত 

থর্তোর উজ্জ্বল বিভায় দশ দিক্ আলোকিত হল । বৃদ্ধ ওয়ালেস্কে 

একটা পর্বতের উপত্যকাভূমিতে লইয়া গিয়৷ অন্তর্থিত হইলেন। 

ওয়ালেসের নয়নদয় অনেক দূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধের অন্ুরণ করিয়। প্রতি- 

হত হইল। ওয়ালেস্ তাহার বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার জন্য 

ব্যাকুল হইলেন। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে অদূরে মেঘমালা হইতে 

একটা প্রকাণ্ড অগ্রিন্কুলি্ নির্গত হইয়া রস্ হইতে দল্ওয়ে স্যাও 

পর্য্যন্ত সমস্ত স্কট লও  পরিব্যাপ্ত হইল। নেই অগ্নিকু্ড হইতে একটা 

হিরগয়ী দেবী মূর্তি আবিভূতি হইল। দেবীর দেহকান্তিতে দশ দিকৃ 

বলপিয়া উঠিল ; অধিক কি ভগবান বিভাবন্থুও নিশ্প্রভ হইলেন । দেঁবী- 

মূর্তি ধীরে ধীরে ওয়ালেসের দিকে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ওয়া 

লেসের নিকটে আসিয়া! বসিলেন 'বত্স! এই লোহিত-হরিত দও 

গ্রহণ কর; ঈশ্বর নিপীড়িত জাতির উদ্ধার সাধনের জন্য তোমায় 

অধিনায়ক মনোনীত করিয়াছেন। হৃদয়ে সাহস বাধিয়া তাহার 

এই গুরুতর কার্ধ্য সাধন কর। এ পৃথিবীতে তোমার পুরস্কারের 

আশা অন্ন, কিন্তু বৈজয়ন্তী-ধামে তোমার জন্য নিংহাদন প্রস্তত 

, রহিয়াছে! । এই কথা বলিয়া দেবী ওয়ালেদের হস্তে একখানি 

পুস্তক অর্পণ করিয়া যে মেঘমালা ভেদ করিয়া আবিভূর্তী হইয়াছিলেন, 

সহসা শৃন্যে উঠিয়া সেই মেঘমালার গর্তে বিলীন হইলেন। স্বপ্লা- 

বস্থায় ওয়।লেন্ পুস্তক খুলিয়া দেখিলেন পুস্তকের প্রথম ভাগ কাংস 

অক্ষরে, দ্বিতীয় ভাগ ন্থুবর্ণ অক্ষবে, ও তৃতীয় ভাগ রজত অক্ষরে 

লিখিত । লেখ। পড়িতে চেষ্টা করায় ওয়ালেসের নিদ্রাভঙ্গ'হইল ! তিনি 

সহনা কাঠ্াসন হইতে উঠিয়। গির্জার বাহিরে গেলেন। এবং (পাদরীর, 

নিকটে এই স্বপ্নবৃত্বাস্ত আমুল বর্ণন করিলেন। যাজকবর যথানাধ্য 

ইহার রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিলেন । বলিলেন, “থধি প্রবর সেন্ট 

আন্ডু তোমায় & খড়ী প্রদান করেন? যে পর্বতদমীপে তোমায় 
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লইয়! যান, উহা স্তুগীকূত অত্যাচাব-রাশি । তোমাকে এ অজ্যাচার- 

রাশির প্রতিশোধ লইতে অন্থরোধ করিয়াছেন। এ অগ্নি স্কট্লগ্ডের 
অমঙ্গলের পরিস্চক। এ রমণী ্বয়ং কুমারী মেরী । এঁ দণ দ্বার 

তোমায় কট লণ্ড শাসন ও শব্রদমন করিতে হইবে। দণ্ডের লোহিত 

বর্ণে যুদ্ধ ও রক্তপাত ব্যঞিত হইতেছে। এ ত্রিধাঁবিভক্ত পুস্তক তোমার 

বিখণ্ডিত দেশ স্বচনা করিয়া ন্তেছে। দেবী এই পুস্তক তোমার 

হস্তে দিয়া এই ছিন্ন ভিন্ন দেশ্বে একীকরণ ও উদ্ধারের ভার তোমাৰ 

স্কন্ধে অর্পণ কবিয়াছেন। কাংস্য অক্ষর অতাঁচাবের, স্বর্ণ অক্ষর 

গৌরব ও অতাচারের, এবং রজত অক্ষর পবিত্র জীবন ও স্বর্গীয় সুখের 

পরিস্থচক” । এই স্বপ্র-ঘটনায় ওয়ালেসের মন গুরুতর দায়িত্বে ও 

গুরুতর ভাবনায় অভিভূত হইল । 

ওয়ালেন্ মঙ্কটন্ গির্ভা হইতে খুল্লতাত-সমভিবাহ্ঠারে করসবীর 

অভিমুখে যাত্রী করিলেন, এবং সেখানে রজনী যাপন করিয়া! পর দিন 

প্রাতে আয়ার নগরাভিমুখে যাত্রা কুরিলেন। তাহাবা অশ্বারোহণে 

কি৪সকেস্ চিকিৎসালয় পর্য্যন্ত গিয়াছেন, এমন সময়ে সম্ধিপত্রের 

কথা! ওয়াঁলেসের মনে পড়িল। ইতরাঁজদিগের প্রতি বিশ্বাম ছিল না, 

এই জনা তিনি সন্দিপত্র খানি সঙ্গে রাখা কর্তবা মনে কবিয়াছিলেন। 

সেই দন্ধিপত্র কর্সবীতে অতি গুঢ স্থানে পরিরন্দিত ছিল। ওয়ালেস্ 

ও তাহাব খুলতাত সার রেনান্ড ভিন্ন আব কেহ তাহা জানিত না। 

স্থতরাং ওয়ালেন্ স্বয়ং তিন জন সহচব-সমভিবাহারে কর্নবীর অভি- 
মুখে প্রতিযাত্র! কবিলেন। নাব্ বেনান্ডে মনে কোন ভাবী অমঙ্গ- 

লের আশঙ্ক। হয় নাই । এই জন্য তিনি ওয়ালেসের অপেক্ষা না 

করিয়া, একাকীই আয়ারের সভাঁভিনুখে যাঁতা করিলেন। আয়ারে 

এড্ওয়ার্ডেব সৈন্যগণের স্থুখাবাস জন্য একটী বাবিক বা সৈন্যাবাস 
গ্রতিষ্ঠা্িত' হয়। সেই সৈন্যাবাসেই সভার অধিষ্ঠান হয়। সার্ 

রেনাল্ড সর্ব প্রথমে সেই সভা প্রবেশ করেন। ইংরাজেরা তাহা, 

দিগের ধসের জন্য একটী ফীদ পাতিয়া রাখিাছিলেন। সার্ 

রেনান্ড যেমন প্রবেশ করিয়ছেন, অমনি একটা দড়ির ফাদ আসিয়া 



৭৩ ওয়ালেসের জীবনরৃত্ত। 

তাহার গলায় সংলগ্ন হইয়া! তীহাকে কড়িকাঠে ঝুলাইয়া৷ দিল। 

ক্রমে ক্রমে ব্রেয়ার, ঘার নীল. মন্টগোমারী প্রভৃতিও সার্ রেনাল- 

ডের গতি প্রাপ্ত হইলেন। ওয়ালেসের পরম স্থহৃত__ ক্রফোড- 

ক্যান্থেল, বইড্, বাক্রে? ইয়ার প্রভৃতিও এই পৈশাচী বাগুরায় পড়িয়া 

অকালে প্রাণ হারাইলেন। এই ছুর্দিনের দিনে স্ুটলগ্ডের প্রায় চারি 

শত বীর বিনা যুদ্ধে শুগাল কুক্করের ন্যায় হত হষ্টলেন। এই শোচনীয় 
হত্যাকাণ্ড বর্ণন করিতে হ্বদয় বিকম্পিত হয়, নয়নে অঙ্ক শুকাইয়া 

যায়! পিশাচের! ইহাতেও মন্তষ্ট ন| হইয়] সেই বীরবৃন্দের নগ্র মৃত-দেহ 

চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল। 
রবার্ট বইড্, সাঁর্ বেনালডের অনতিপশ্চাতে আসিয়াছিলেন। 

তিনি রেনালডের শোচনীয় হত্যার সংবাদ শুনিয়া ওয়ালেসের বিশ 

জন অনুযাত্রিক সহ একটী পান্থাবাসে গিয়! আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

ওয়ালেসের আর এক জন সহচর আয়লগ্ডের গীফেন্ আয়ারের 

সভায় যাইভেছিলেন, পথিমধো ওয়ালেসের স্বসম্পকীয়া কোন রমনী 

ভাহাকে বেনাল ড প্রভৃতির শোচনীয় হত্যকাণ্ডের কথ! জানাইলেন। 

সুতরাং তিনি সেই পান্থাবাসে গিয়া! বইডের সহিত মিলিত হইয়া 

ল্যাঙলেন্ অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

এদিকে ওয়ালেস্ করস্বী হইতে সন্ধিপত্র লইয়া আয়াবের সৈন্যা- 
বাসের অভিমুখে ধাবিত হইলেন । পথিমধ্যে প্রাগুক্ত রমণীর সহিত 

তাহার মাক্ষাৎ্থ হইল । তিনি সেই ভয়ঙ্কর হতা!কাণ্ডেব বিষয় তাহাকে 

সবিশেষ অবগত করাঁইলেন এবং তাহাকে ইহাব প্রতিশোধ লইতে 

অনুরোধ করিলেন। ওয়ালেম্ এই সংবাদে হতজ্ঞান ও শোকাতিভূত 

হইয়া পড়িলেন। তিনি, এডাম ওয়ালে ও উইলিয়ম ক্রফোডের 

নিকটে এই সংবাদ পাঠাইবার জন্য উক্ত রমবীকে অনুরোধ করিয়া 

বইড ও ট্রিফেনের সহিত মিলিত হইবার জন্য ল্যার্ডলেন্-অরণা/ ভিমুখে 

যাত্রা করিলেন । | | 

এদিকে তাহাকে বলপূর্বক মভায় £আনয়ন করিবার জন্য যোঁল 

জন ইংরাজ-সৈনিক প্রেবিত হইল। পথিমধ্যে ওয়ালেসের সহিত 
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তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা ওয়ালেস্কে চিনিত না, কিন্ত 

তাহার অদ্ভুত বীরত্ব অচির-কালমধ্যেই তাহাকে তাহাদিগের নিকটে 
পরিচিত করিল। তিনি ও তাহার তিন জন সহচর নিমেষমধ্যে অনু" 

সরণকারী ইংরাজগণের দশ জনকে মারিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট হয় 
জন প্রোণ লইয়া! পলায়ন করিল । 

আয়ারের নৃতন গবর্ণর আর্নুল্ক উক্ত সভায় সমবেত সমস্ত ইংরা- 

জের উৎসাহ বর্ধনার্থ তাহাদিগের সকলকেই “নাইট” উপাধি প্রদাঁন 
করিলেন। উক্ত সভায় প্রায় চারি সহ ইংরাজ মমবেত হইয়া- 
ছিলেন। গবর্ণর মৃত স্কট ব্যারন্গণের সম্পত্তি তাহাদিগকে ভাগ 
করিয়া! দিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। সমবেত সভ্যমগ্ডলীর সন্বর্ধনার্থ 

প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। ইংরাজের। পান-ভোঙনাদির 

আতিশম্যে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া! পড়িলেন । 

সেই বিশ্বািনী স্বজাতিপ্রেমিকা রমণী এই সংবাদ ল্যাঙ্লেন্ অরণ্যে 

ওয়ালেদের নিকটে লইয়া! গেলেন। ওয়ালেসের নিকটে ইত্যবসরে 

অনেক লোক আসিয়! জুটিয়াছিল। তিনি আজ তাহাদিগকে আয়া- 

রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্দীপিত করিলেন। 

যদিও তিনি পূর্ধে স্কটলগ্ডের অধিনায়ক মনোনীত হইয়াছিলেন, তথাপি 
তখন সকলে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া, তিনি নব-নির্বাচনের জন্য 

পাচ জন লোককে মনোনীত করিতে অন্থরোধ করিলেন। তদনুসারে 

ওয়ালেন্, বইড্, ক্রুফোর্ড, এডাম্ ও অচিঙলেক্ এই পাঁচ জন নির্বাচিত 
হইলেন। এই পাচ জন অক্ষ দ্বার আপনাদিগের অনৃষ্ট পরীক্ষা করিতে 

কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তিন বার পাশা পড়িল, তিন বারই ওয়ালেসের 

নাম উঠিল। তখন তিনি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অসি 

নিফোশিত্ করিয়া শপথ করিলেন যে, আয়ারের হত্যাকাণ্ডের প্রতি" 
€শাধ ন| লইয়। জলগ্রহণ করিবেন ন]। 

তৎক্ষণাৎ ওয়ালেসের কার্ধ্য ধণালী স্থির হইয়া! গেল। তিনি স্থির 

কবিলেন, আয়ারের সৈন্যাবাসে ও আয়ার নগরের যে ষে গৃহে সেই 

রাত্রিতে ইংরাজ্জ অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সেই গৃহে আগ্নি প্রদান করি- 
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বেন। তিনি সেই বিশ্বাসিনী রমণীকে ও আয়ারের কতিপয় অরধিবাসীকে 
ইংরাজাধিষিত গৃহ সকলের দ্বারে খড়ির দাগ দিবার জন্য অগ্ে আয়ার 

নগরে পাঠাইয়। দিলেন, এবং আর বিশ জন লোককে সেই সকল দ্বারে 

দহামান পদার্থ সংলগ্ন করিতে পাঠাইলেন। চতুদ্দিকে যখন আগুণ 
লাগিবে,তখন নগর রক্ষার জন্য দুর্গ হইতে সৈন্য বাহির হইতে না পারে, 

এই জন্য ওয়ালেম্ আর পঞ্চাশ জন লোক সহ রবার্ট বইড্কে দুর্গার 

রক্ষার জন্য পাঠাইলেন। অবশিষ্ট লোক জন সহ তিনি স্বয়ং বারন্স বা | 
সৈন্যাবাম অভিমুখে যাত্রী করিলেন, এবং চিহ্নিত গৃহমাত্রের দ্বারে এক 

এক দল লোক পাঠাইলেন। এক সময়েই বারনসে ও চিহ্নিত গৃহ- 

মাত্রে অগ্রিপ্রদান কর! হইল। দহামান-পদার্থমংযোগে গৃহ নকলে অগ্রি 

প্রদান মাত্র চতুর্দিকে ছ হু করিয়৷ অগ্নি জলিয়া উঠিল। পানপ্রমত্ত 
ইংরাঁজ যে যেখানে ছিল পুড়িয়! মরিল। 

সে রান্রিতে দুর্থমধ্যে অতি অল্পমাত্র সৈন্য ছিল,কাঁরণ সকলেই প্রায় 

সভায় আনিয়াছিল। যাহারা দুর্মমধ্যে ছিল, তাহাদিগের অধিকাংশই 

উত্ভাল অগ্নিতরঙ্গ দেখিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিল। বই, 
তাহাদিগকে কোন বাধ! দিলেন না। কিন্ত ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া 

যাহার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল.তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া 

দুর্গ দখল করিলেন। তিনি ছূরগরক্ষার জন্য বিশ জন লোক রাখিয়া, 
নগরের শাস্তিরক্ষাবিষয়ে ওয়ালেসের সাহায্য করিবাঁর জন্য অবশিষ্ট 

লোক সহ দুর্গ হইতে বহির্দত হইলেন। সেই রাত্রিতে আয়ারে সর্বশুদ্ধ 

পঞ্চ-সহম্্র ইংরাজ আপনাদিগের ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত 

করিবার জন্য কালের করাল গ্রাসে পতিত হন। ১২৯৭ খ্রীষ্টান্সের 

ঘীত্মবকালে এই ঘটন। সংঘটিত হয়। 

যখন সকলে আসিয়া মিলিত হইলেন, তখন ওয়ালেস্ অবিলম্বে 

গলাস্গো যাত্রা করিতে কৃত-সঙ্কর্প হইলেন। কারণ,সেখানেও এইরূপ * 

একটী সভার অধিবেশন হষ্টবার কথা আছে, এবং ওয়ালেসের মনে . 

আশঙ্ক। হইল, হয়ত তীহার বন্ধুবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের স্খোনে কোন 

বিপদ্ ঘটিগ্রাছে। তিনি এই আশঙ্কা করিয়া আয়ারের প্রধান অধিবানি- 



স্কট্গণ কর্তৃক গ্ল্যান্গে। আক্রমণ । ৩ 

গণকে ডাকাইলেন। তাহাদিগের হন্ডে তাহার প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত 

দুর্গ ও নগর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া তিন শত অশ্বারোহী সহ 

গ্লাদগো-অভিমুখে যাত্রী করিলেন। তীহাদিগের অশ্ব ছিল না, সুতরাং 
তাহার মৃত ইংরজ-নৈনিক-পুরুষগণের অশ্ব সকল হইতে বাছিয়! 

তিন শত উৎকৃষ্ট অশ্ব লইলেন। একাধিক ভিন শত অশ্বাবোহী অতি 

গ্রচণ্ডবেগে নিমেষ-মধ্যে গ্লান্গোর তোরণ-দ্বারে আদিয়া পৌছিলেন। 

ই রাজের। ভয়ে অধীর হইলেন। বিসপ্বেকের হস্তে নগর ও ছুর্গ- 

রক্ষার ভার অর্পিত ছিল, তিনি অবিলম্বে এক সহ্অ পৈন্য সমবেত 

করিলেন। ওয়ালেন্ তাহার ক্ষুদ্র অশ্বসেনাকে ঘিধা বিভক্ত করিয়া 

এক ভাঁগ অচিঙলেকের হস্তে সমর্পণ করিলেন, ও এক ভাগের অধি- 

নারকত্ব নিজের হস্তে রাথিলেন । ছুই জনে ছুই দিক্ হইতে নগর 

আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিলেন । ইংরাজের! ওয়ালেসের সৈন্যের 

অল্পতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অচিরকাল-মধ্যেই উভয় দলে 

ঘোরতর সংঘর্ধ উপস্থিত হইল। যদিও ইতরাজদিগের দিকে সৈন্য- 

সংখ্য। প্রায় চারি গুণ ছিল, তথাপি ওয়ালেন্ ও তদীয় বীরবৃন্দ অদ- 

মিত-তেজে .ইংরাঁজ-অশ্বারোহিগণকে পাতিত করিতে লাগিলেন । 

ওদিকে অচিউলেকের সৈন্য উত্তর দিক হইতে নগর আক্রমণ করিল । 

ইংরাঙ্জ-বাহিনী অতঃপর দ্বিধা বিভক্ত হইল। অচিউলেকের সৈন্য 

অমিত বেগে আসিয়া! শক্রসেনাকে ভগ্ন ও বিপর্যস্ত করিয়া ফেণিল। 

সেই অবসরে ওয়ালেস্ও অগ্রসর হইয়া প্রচ অসিগ্রহারে ইংরাজ- 

পঙাকাধারীর মন্তকচ্ছেদন করিলেন। পতাকাধারীর পতনে ইংরাজ- 

সেনা একেবারে ভগ্র-হদয় হইয়| পড়িল। চারি শত ইংরাজ বিসপ্ 

বেকৃকে লইয়া! দক্ষিণীরণ্যের অভিমৃখে পলায়ন করিল। ওয়ালেস 

সদলে তাহাদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া অধিকাংশকেই ভূতলশারী 
*করিলেন। সার্ আমের ডি ভালেন্সের সাহায্যে বেক্ কতিপয় মাত্র 

.সহচর-সমভিব্যাহ্ারে কেবল প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পাইয়া- 

ছিলেন) 

জাতীয় দলের এই সকল "অবদান পরস্পরায় আশ্বস্ত হইয়া হ্কট- 

৭ 



৭8 ওয়ালেমের জীবনরৃত্ত। 

লণ্ডের অনেক জমিদার (লর্ডন্) ক্রমে ক্রমে এডওয়া্ডের বিকদ্ধে 

অত্যুখিত হইতে লাগিলেন। বুকাল্, আথোল্, মেনটাথ, লোরন, 
সার নীল্ ক্যান্ষেল্, ডঙ্কান প্রভৃতি প্রাচীন বংশধরগণ সকলেই এড্- 

ওয়ার্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়! জাতীয় দলের সহিত নহান্ভূতি 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

ম্যাকৃফাডিয়েন ও চারি জন মাত্র জমিদার এড্ওয়ার্ডের স্বাপক্ষ্যে 

রহিলেন। ইহারা পঞ্চদশ সহজ দৈন্য লইয়া! সার নীল ক্যান্বেলের নগ- 

রীর অভিমুখে ষাত্রা করিলেন। এঁ নগরী পরিথ! বেস্টিত ছিল। সেই 
পরিখার উপরি কেবল একটী মাত্র ল্বমান সেতু ছিল। ক্যার্ধেল্ সেই 
সেতু ফেলিয়া! দ্িলেন। শব্রসেনা পরিখা পার হইতে সাহম ন1 করিয়া 
পরিখার অপর পারে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এদিকে ক্যাম্বেল্ 

এই সংবাদ দিবার জন্য ওয়ালেসের নিকটে দূত পাঠাইলেন। 
ক্যান্বেল. ও ওয়ালেন্ ডণ্তীর স্কুলে একত্র পড়িয়াছিলেন। স্বদ্দেশানু- 

রাগের গভীর ভাব উভয়েরই অন্তরে সেই সময়ে পরিপুষ্ই হয়। 

আরলডঙ্কান্ এই দৌত্য কার্যে ব্রতী হন। তিনি খুঁজিয় খুঁজিয়া 
অবশেষে ডন্ডাঁফ দুর্গে ওয়ালেন্কে প্রাপ্ত হন। তিনি শুনিবামাত্র 

সার্ জন্ গ্রেহামকে লইয়1 ক্যাস্েলের সাহায্যার্থ বহির্গত হইলেন । 

এই সময়ে এডওয়ার্ডপক্ষপাতী আরল্ রোকৃবী অসংখ্য সৈন্য 

সহ '্রালিং কাসলত নামক ছৃর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই 
পথ দিয়া আসিবার সময়ে এ ছুর্গ দখল করিবার বাঞ্া ওয়ালেসের 

মনে বলবতী হইল। যখন ওয়ালেন্ এই ছুর্-ঘারে আমিয়। উপ- 

স্থিত হইলেন, তখন আরল. ম্যালকম্ সসৈন্য তাহার সহিত আসিয়া 

মিলিত হইলেন। তিনি এই মিলিত ফেনাঁকে ছুই ভাঁগে বিভক্ত 

করিয়া প্রধান ভাঁগ ম্যাল কমের কাছে রাখিয়া এক শত, দঢ়কায় 

ও রণকুশল সৈন্য লইয়া আপনি ও গ্রেহাম্-হছূর্গমধ্যে প্রবেশ 

করিলেন । রোকৃবী এই অন্পসংখ্যক স্কটাশ সেনাকে উপেক্ষা করিয়া: 
সাত কুড়ি ীরেন্দাজ লইয়া তাহাদিগেন সম্মুখীন হইলেন।, উভয় 
সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল। গ্রেহাম্ ঘেমন বীরদর্পে অগ্রমর হই- 



্ার্নি কাসল্-সংগ্রায। ৭৫ 

লেন, অমনি ইংরাজ তীরেন্নাজের তীরে তাহার অশ্ব বিদ্ধ হইল। 

গ্রেহাম লক্ষ দিয়া ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলেন দেখিয়া, ওয়ালেনও 

নিজ অশ্ব পরিত্যাগ পুর্ধক পাদচারী হইলেন। উভয়ে পাদচারা 

হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ম্যাল কম 

অবশি্ সৈন্য লইয়। দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইংরাঁজ-সৈন্য 

ইহাতে চমকিত হইল । তাহার! পলাইবার চেষ্টা! করিল, কিন্তু পথ 

পাইল না । খঞ্জাখর্জি ও হস্তাহস্তি হইতে হইতে ওয়ালেস্ রোকৃবীব 

সম্মুথে আসিয়া পড়িলেন। অমনি তাহার অসি রোক্বীর্ মস্তকে 

পড়িয়। তদীয় শরীরকে দ্িধা-বিভক্ত করিল। ক্রমে স্কট্বীরদলের 

অব্র্থ অস্ত্রে সমস্ত ইংবাঁজসৈন্য নিহত হইল। কেবল রোকৃবীর 

দুই পুত্র ও বিংশতিমাত্র পৈন্য অবশিষ্ট রহিল। তাহারা আত্ম- 

সমর্পণ করায় “টািং কাসল' অবাধে স্কট দিগের হস্তগত হইল। 

এই ছুর্সরক্ষার ভার ম্যালকমের হস্তে সমর্পণ করিয়া ওয়ালেস্ 

ক্যাঙ্েলের সাহাষ্যার্থে ধাবিত হইলেন । 

দশম অধ্যায়। 

স্পিটমুর ও ল্যামারমুরের যুদ্ধ। 

্ার্লিং সেতুব যুদ্ধেব পর স্কট লও পাঁচ মাস কাল শান্তিস্থখ 

ভোগ করিলেন। পাঁচ মান ইংরাজের| আলিয়া ক্ষট লণ্ডেব শাত্তিম্থখ 

ভঙ্গ করিতে সাহসী হইল না। নেই আভান্তবীণ শান্তির সময় 

ওয়ালেস্ পার্থ, নগরে একটা জাতীয় নতা আহত করিলেন। স্কট 

লণ্ডের রৃমস্ত সামন্ত ও ভদ্রলোক সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। 

*কেবল* বিশ্বাস-ঘা্তিক ডন্বারাধিপতি কন্প্যাটিক সেই সভায় 

'আসিতে অশ্বীকৃত হইলেন। তিনি নিজ ছুর্দমধ্যে অবস্থিত থাকিয়। 

সমবেত. জাতীয় বলকে উপেক্ষা! করিলেন, এবং সেই জাতীয় 

আহ্বান লই জনেক কৌতুক পরিহাস করিলেন। সতাস্থ সকলেই 



৭৬ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

তাহার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠাইবার জন্য ওয়ালেনকে অনুরোধ 
করিলেন। কিন্তু ওয়ালেস্ তাহা না করিয়া প্রথমে তীহাকে বলিয়া 

পাঠাইলেন “যে যদি তিনি পূর্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন, এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাম রাখিবেন বলিয়৷ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন 

তাহা হইলে এবার তীহাকে ক্ষমা করা যাইবে ।” এই কথা শুনিয়া 

কম্প্যাটিক্ হাসিয়া উঠিলেন, এবং প্রত্াত্তরে দূতকে বলিলেন 
“তোমাদের বুনো রাজাকে গিয়া বলিও যে, কক্প্যাটিক জীবন 
থাঁকিতে তাঁহার অধীনতা শ্বীকার করিবে না, এবং আপন রাজ্যে 

রাঁজত্ব করিতেও ভীত হইবে নাঁ। 
এই দপ্ত ব্যবহারে সমস্ত জাতীয় সভা কসপ্যাটিকের বিরুদ্ধে 

ক্োধ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে ওয়ালেসের নয়ন দিয়! 

অগ্নি-কণী বাহির হইতে লাগিল । তিনি প্রতিজ্ঞা কবিলেন, কন্প্যাটিক 
ও তিনি__-উভয়ে হ্কট ল্ডে রাজত্ব করিতে পারেন না। এই প্রতিজ্ঞা 

করিয়া তিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। 

ওয়ালেসের যে প্রতিজ্ঞ, সেইই কার্ধ্য | তিনি তৎক্ষণাৎ ছুই শত 

অশ্বারোহী নৈনা লইয়! ডন্বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাহার 

সৈন্য দ্িগুণিত হইল । 

আরলপ্যাটিক নর শত পৈন্য লইয়া বেই প্রবাহিণীর গতিরোধ 

করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্ত সেই ছুর্নিবার প্রবাহিনী তৃণরাশির 
ন্যায় প্যাটিকের দৈন্য ভেদ করিয়! ডন্বার ছুর্গের বারে আমিয়া 
উপস্থিত হইলেন। যে বেগে আঁসিলেন, সেই বেগেই দুর্গ অধিকার 

করিয়! দিটনের হস্তে তাহার বক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। এ দিকে 

কম্প্যাটিক প্রাণভয়ে দুর্গ ফেলিয়া ইংলগাভিমুখে পলায়ন করিতে" 

ছিলেন। ওয়ালেস্ তিন শত মাত্র অনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে তাহার 

অনুসরণ করিলেন এবং ভীহাকে ক্রুমিক তাঁড়াইয়া' এটি'ক নামক 

অরণ্য পর্য্যস্ত লইয়া! গেলেন । অবশেষে আর অনুনরণ অনাবশ্যক মনে 

করিয়া তিনি ফিরিলেন। 
এদিকে পলায়ন পর সামস্ত-দলের সহিত ক্রস ও বিসপ্ বেক 
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প্রভৃতি সামস্তগণ আসিয়া! যোগ দ্িলেন। ক্রস ইহাতে সহজে যোগ 

দিতেন না কিন্তু তাহারা ক্রসকে এই বলিয়া রাজি করিলেন যে, 

ওয়ালেস্ দ্বয়ং হ্কটলগ্ডের মুক্ট-প্রার্থী হইয়াছেন। আরল প্যাটিক 
বিংশতি সহশ্র সৈন্য লইয়া শ্বয়ং ডন্বার অবরোধ করিয়। রহিলেন, এবং 

নৌসেনা দ্বারা জলপথে আহার সামগ্রী আসার পথ বন্ধ কনিলেন। 
এ দিকে বিনপ বেকু দশ সহস্র সৈনা লইক্সা ডর্হামে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। 

ওয়ালেন্ এই সংবাদ প্রাঁণ্তি মাত্র পাচ সহত্ম সৈন্য লইয়া সীট- 

নের সাহাধ্যার্থ ধাবিত হুইলেন। সীটন্ অধিকাংশ সৈন্য তর্গের 

রক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত কবিযা কতিপরমাত্র অন্গ্যান্রিক সহ ওয়াঁলেসে 

মহিত আসিয়া যোগ দ্রিলেন। এদিকে বিবপ বেক দশসহজ্ সৈন্য 

লইয়া স্পিটমুরে গুপ্তভাঁবে থাকিয়া ওয়ালেসের গতি পূর্দ্যবেম্ণণ 

করিতেছিলেন। ইত্যবসরে প্যাটিকৃ্ও ছূর্গাবরোধ পবিভ্যাগ পর্ব, 

তাহার সমন্ত সেন! লইয়া শ্পিটসুরে বেকের সহিত আসিয়া মিলিভ 

হইলেন । শক্রপৈন্যের বল সুতরাং ত্রিশসহত বা ততোধিক হইল । 

ওয়ালেস্ ইহার পৰ্চমাংশ বা যষ্ঠাশ সৈন্য লইয়া সেই মহতী সেনার 
প্রতিকৃলে ধাবিত হইলেন। প্রচ জলপ্রপাত যেন তবঙ্গিণীতে 
পড়িয়া তাহার জলরাশি অলোডিত কবিল। ওয়ালে ও তাহা: 

বীরবৃন্দের গতিবোধ কবে, কাহার সাধ্য ? ওয়ালেন্ ছুর্নিবার গতিতে 

অনি হস্তে একাকী শক্রব্যুহের অত্যন্তবে প্রবেশ কবিলেন। অনংখ্য 

শক্রসৈন্য তাহাকে ঘিবিয়। ফেলিল। যেন সপ্তরথী মিলিয়া অভি- 

মন্থাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। কন্প্যাটিক তীহাকে ঈষৎ 

আহত করিলেন। ভীহার অশ্ব হত হওয়ায় তাহাকে পাদচারা 

হইয়া যুদ্ধ করিতে হইল। এদিকে তাহার সৈন্যগণ তীহাকে দেখিতে 

“না পাইয়া অনেকেই ভগ্রমনে সে স্থল হইতে অপন্ত হইল। তাহার 

'এ্রই বিপধ্ধবার্ভার কিছুমাত্র তাহারা জানিতে পাইল না। কম্. 
প্যা ক.অশ্বপৃষ্ঠে আমীন হুয়া পাদচারী ওয়ালেমূকে বর্ধা দ্বারা 
বিদ্ধা করিতে কৃতগঙ্কম্ল হইলেন। কিন্ত ওয়ালেসের অসাধারণ 
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রণনৈপূণ্যে তাঁগার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল । 

এদিকে গ্রেহ্াম্, লডার্, লায়াল্, হে, রাম্জে, লুগ্ডিন্, বয়েড্, সীটন্ 

প্রভৃতি সামন্তবর্ণ ওয়ালেস্্কে দেখিতে না পাইয়! পাঁচসহত্র সৈন্য 

সহ শত্রব্যহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহাদিগের গতিরোধ করিতে 

গিয়া বিসপ্ বেক প্রতিহত হন। যেমন মাতঙ্গদল কদলীবনে গিয়! 

সম্মুখস্থ কদলীবৃদ্ষবৃন্দকে ভূততলশায়িত ও পদদলিত করে. দেইরূপ 

সেই বীরদল প্রতিরোধকারী ইংরাজ দৈন্যগণকে তূতলশায়িত ও 

পদদলিত করিয়া €ঘাঁলেসের উদ্ধার সাধন কবিলেন। ওয়ালেন্ 

অশপৃঠ্ঠে আবৌহণ করিয়া দলে অন্ুদরকারী শক্রগণের আক্রমণ 

প্রতিহত করিতে করিতে আঁপনাদিগের ছাউনীতে গিযী উপস্থিত 

হইলেন। ইত্যবসরে সেখানে তাহার চাঁরিসহতর অন্ুযাতিক গণ 

আসিয়া জুটিয়াছিল। ক্ষটিশ্ যোদ্গণ রণস্বল হইতে অপস্থত 

হওয়ায় কন্প্যাটি,কেবই জয় হইল মত্য, কিন্ত সে জয় তাহাকে অতি 
উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই রণক্ষেত্রে সপ্ত স্তর 

ইংরাঁজসেন|! সমীধিনিহিত হয়। এদিকে স্কটিশ দলে মৃত্যুসখ্যা 

পাচ শতের অধিক হয় নাই, এবং কোন স্কটিশ্ কর্মচারীও হত হয় 

নাই। বিজয় লাভ করিয়াও কসপ্যাটিক সুখী হইলেন না; কারণ 

অসংখ্য সৈল্ুনাশে ও ওয়ালেসের পলায়নে তিনি নিবতিশয় ব্যথিত 

হইয়াছিলেন। 

বিসপ্ বেক্ হ্ষটিশসেনার পুনরাক্রমণ ভয়ে ল্যামার্মুরাভিমুখে 

প্রস্থান করিলেন। এঁকে স্কটশ্ সেনার পরাজয়বার্ভী চতুর্দিকে 

উদেঘাষিত হওয়ায় স্কা'লগুবাসিণ ভীত হইয়! চারিদিক হইতে স্কটিশ 

জাতীয় পতাকাঁ-মূলে আনিয়া ধীড়াইল। সর্বাশুদ্ধ ছুই সহ নৃতন 
দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এই উপচিত সৈন্য লইয়া ওয়ালেদ্ 

বিসপ্ বেকের অন্থসরণে ল্যামার্মুরাভিমুখে যাত্রািরিলেন। প্রতাধে 

তাহারা হঠাৎ ইংরাজ-শিবিরের জন্মখে গিয়া উপস্থিত হইলেন? 
ইংরাজ-সেন] পূর্ব হইতে এ আক্রমাণর কোন সংবাদ পায় নাই 
“ভরাং শান্তিদায়িণী নিপ্রার ক্রোড়ে অকাতরে বিশ্রাম করিতেছিল। 
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্বটিশ্ দেন! দ্বিধ। বিভক্ত হইয়] ছুই দিক্ হইতে ইংরাঁজ-শিবির আক্রমণ 
করিল। অমংখ্য সৈন্যকে নিদ্রাঁর ক্রোড় হইতে আর উঠিতে হইল, 

না। যাহারা উঠিল, তাহারা কে কোথায় পলায়ন কবিল, তাহার 

শ্িতা রহিল ন। কিন্তু বিসপ বেক আপনাব স্থান হইতে এক পাদ 

বিচপিত হইলেন নাঁ। তিনি লুগ্ডিনের খজীঘাঁতে ক্ষতবিক্ষত হইলেন, 

তথাপি অমিত তেজে যৃদ্ধ কবিতে লাগিলেন। কিন্তুষখন শবীব 

অবসন্ন হইযা আিল, তথন ভিনি রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। 

কন্প্যাটি ক ও ব্রুমও পঞ্চ সহস্র দৈন্য দহ তাহার দুষ্টান্তেব অন্ুবর্তনা 
করিলেন। পলামান ইংরাজ দেনা অবশেষে নহ্াম দুর্গে আসিয়া 

আশ্রয় গ্রহণ কবিল। বিজয়ী স্কট সৈন্য টুইড্ নদীর তীব পর্যাস্ত 
ইংরাজ সেনাঁর অন্ুনবণ কবিয়াছিল। রণস্থলে ও পলাঁয়ন-পথে সর্বব- 

শুদ্ধ বিংশ সহস্র ইংবাক্গ সৈন্য হত হুয়। স্পিটমুরেব যুদ্ধে ইংরাজেরা 

বিজয়লাভ করিরাও ম% সহঅ সৈন্য হারাইয়াছিলেন ; এবার লামার: 

মুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিশ সহশ্র সৈন্য হারাইলেন। জ্থতরাং 

তাহাদিগের মনে আব উত্পাহ রহিল ন1। সেই মহতী ইংরাজ সেন। 

চতুর্দিকে ছরতঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ওযাঁলেন্ সময় পাইয়! 

এখন কন্প্যাটি,কের ছুর্ণ সকল উন্মুলিত ও ক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত করিতে 

লাগিলেন । কেবল ভান্বাব দুর্গ অটুট, বাখিলেন। 

মমবেব প্রারস্ত হইতে অাদশ দিবসে ওয়ালেন্ পার্থনগরে ফিরিয়া 

আসিলেন। তখনও তথায় জাতীয় সভাব অধিবেশন হইতেছিল। 

ওয়ালেসের বিজয় সংবাদে সকলেই আঁননো উৎফুল্ল হইলেন। জাতীয় 

সভা তাঁহাকে সমস্ত হ্কট লগ্ডের গবর্ণরেব পদে অভিষিক্ত করিলেন। 

সামন্তবর্গ এবার একবাক্যে তাহার অধীনত স্বীকার কবিলেন। 

ওয়ালে ার্লিহ সমবের বিজয়ের পব নিজ বদ্ধু বান্ধব ও সেন! কর্তৃকই 

* গবর্ণনের পদে আঁভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এবার সমস্ত জাতি 
একবাক্যে তাহাকে সেই গৌরবের পদে অভিষিক্ত করিলেন। এখন 

হইতেই তীহাকে প্রকৃত প্রন্থীবে স্কট লঙ্ডের প্রতিনিধি ও শাসনকর্তা 

বলা যাইতে পাঁরে। 



৮০ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

্কট্লণ্ডের গবর্ণর-পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর সেনাবিভাগে ওয়াঞে* 
বের সর্বপ্রথম ও বিশেষ দৃহি পড়িল। গ্রন্থের প্রারস্তেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, সামন্ততন্ত্রে রাজারও সর্ধাঙ্গীণ সহায়ত] পাওয়া ছুর্ঘট 

হইত। সামস্তবর্গের ঈর্বা ও অহস্কারের কুফল ওয়ালেন্ পূর্বেই 
ভোগ করিয়াছিলেন । স্তৃতরাং তিনি বিপৎ উপস্থিত হইলে তাহা- 

দিগের নিকট হইতে কোনও সাহায্যের আশা করেন নাঁই। কৃষক 

ও দাসগণের স্বার্থ সাঁমন্তবর্ণের শ্বার্থের সহিত মেরূপ জড়িত ছিল, 

তাগতে তাহাঁদিগের নিকট হইতেও কোন প্রকার সাহায্যের আশ! 

ছিল না। চ্থতরাং ওয়ালেস্ স্থায়ী মৈন্য সংস্থাপনে কৃতসঙ্কর হই- 

লেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নৃতন প্রণালী অবলম্বন করিলে গাছে দামন্ত- 
বর্গের কোপানলে পতিত হন, এই জন্য তিনি প্রথমে মধ্য পথ অব- 

লম্বন করিলেন । বেতনভোগী স্থায়ী দৈন্য সংস্থাপিত না করিয়া 

তিনি আাধুনিক মিলিপিয়ার (অস্থায়ী সৈন্য) স্ত্রপাত করিলেন তিনি 
সমস্ত ক্কটলগুকে কয়েকটী জেলায় বিভক্ত করিলেন। যোল ও ষাঁইট 

বত্নরের মধ্যে যাহাঁদিগের বয়স--তিনি তাহাদিগের মধ্যে যাহারা 

অদ্রগ্রহণক্ষম--ভাহীদিগের একটী তালিকা গ্রহণ করিলেন। এই 

অস্থায়ী নৈন্য মধ্যে তিনি এক প্রকার নূতন শৃঙ্খল! স্থাপন করিলেন। 

প্রত্যেক চাবি জনের উপর পঞ্চম, প্রত্যেক নয় জনের উপর দশম, 

প্রত্যেক উনিশ জনের উপর বিংশ, এইরূপ ক্রমে উঠিয়। প্রত্যেক 

একোন-সহজ্রেব উপর সহশ্রতম ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করি" 

লেন। তাহার আদেশ যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য প্রতি 

পন্লীতে একটী করিয়া ফাশী কাষ্ঠ বিলম্ষিত হইল। যে ভীরু কাপুরুষ 
স্বদেশের রক্ষার নিমিত্ত আহত হইয়াও অন্্গ্রহণে পরাম্থুখ হইত, 

টান দারা! অপরের অবাধ্যতা নিবারণ করিবার নিমিত্ত, তাহাকে 
ফাশিকাষ্ঠে ঝুলাইয়| দেওয়া! হইত। যে.সকল সামন্ত আপন 'নাপন 
গ্রজাবর্কে দেশহিতৈষি-দলে প্রবিষ্ট হইতে বাধা দিতেন, তাহা-' 

দিগকে কারাগাবে নিক্ষিপ্ত বা তীহাদিগব সম্পত্তি জাতীয়-কোষ-সাৎ 

করা হইত। এইক্সপে তাহার অস্থায়ী সৈন্য সংগৃহীত হইল। ইহা- 



আত্যন্তরীণ শৃঙ্তবলা স্থাপন। ৮১ 
দিপকে সর্বদা উপস্থিত থাকিতে হইত না, পরদ্ক আপন আপন 

দলপতির অধীনে থাকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত এবং আহত 

হুইলেই জাতীয় পতাঁকামূলে আসিয়া ঠাড়াইতে হইত । 
ওয়ালেন্ ও তদীয় সহকারী মরে (ণঞ্য) এইরূপে জাতীয় 

সেনার প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে জাতীয় বাণিজোর উন্নতিসাধনে মনোঁ- 

নিকেশ করিলেন। ওয়ালেস্ যে শুদ্ধ অসাধারণ বীর ছিলেন একব্রপ 

নহে, রাজ্যের আভ্ন্তরীণ নমৃদ্ধিবাধন ও শুঙ্খলাস্থাপনেও তিনি 

সবিশেষ পারদশী ছিলেন । ভাহাবা হামবদ| ও লুবেক নগরের সহিত 
স্বাধীন বাণিজাবিষয়ক সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। সেই স্ধিপত্রে 

ওয়ালেসের রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়। যায়। 

ওয়ালেন্ এখন গ্রভূত্ের চরম সীমায় উপনীত । অপ্রতিদন্ী প্রভূন্া 

লাভ করিয়াও তিনি নিজে সর্বভোগবিবর্ভিত রাজজনৈতিক-সন্ন্যাসী 

ছিলেন। “আদাঁনং হি বিসর্গায়* * পধের নিকট হইতে অর্থ নংগ্রহ 

করা কেবল দানের নিমিত্ব। এই নীতিব অন্ুবন্ভী হইয়া সেই বীর- 
সন্্যানী বিজয়-লন্ধ ভূমি ও সম্পত্তি সমস্তই অনুচববর্গকে দান করিলেন) 
এবং রাজোর সমস্ত উচ্চপদে তাহাদিগকে অভিষিক্ত করিলেন । ধাহারা 

স্বদেশের উদ্ধারব্রতে জীবন আঁছতি দিবার জন্য তাহার পতাকামূলে 

আসিয়! ঈাড়াইয়াছিলেন, সেই অন্চরবর্গকে তিনি প্রাণাপেন্সীও ভাল- 

বাসিতেন। তাই আঙ্ তিনি তাহার আয়ন্তাধীনে যাহা কিছু ছিল, 

মমস্ত তাহাদিগকে দিয়া তাহাঁর হৃদয়কে পরিতৃপ্ত কবিলেন। তিনি 

নিজের' আত্মীয় শ্বজনকে কপন্দকমাত্রও দান করেন নাই, বা মামান্য | 

প্ও প্রদান করেন নাই। কারণ তাহার নিক্ষের বা আম্মীয় স্বজনের 

আর্থিক উন্নতিমাধন তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি নিজে 
র্ধত্যাগী,ছিলেন এবং আত্মীয় নজনকেও সর্দত্যাগী হইয়া জাতীয় 

ব্তে জুবন উৎ্পদর্গ করিতে বলিতেন। 

তিনি ইচ্ছা করিলে এ সমর অনায়াসেই হ্কট লণ্ডের সিংহাসন অধি 

কার করিতে পারিতেন। কারণ তাহার ইচ্ছার গতি রোপ করিতে 

মমর্থ এরূপ' লোক তৎকালে স্কটল্ডে কেহই ছিল না। কিন্তু 



৯২ ওয়ালেমের জীবনরৃত্ত। 

তিনি হীরাজবনদী স্কট লণ্ডেশ্বর বেলিয়লের রাঁজামুকুট স্ষটিশ্ সিংহাসনের 

উপর রাখিয়া! তাহার প্রতিনিধিরূপে কার্ধ্য করিতেন__ ইচ্ছা! ছিল বেলি 

্ললকে ইংরাজ-করবল হইতে উদ্ধার করিয়া! ক্কটিশ্ সিংহাসনে বদাইয়] 
নিজে কুটীরবানী হইবেন। স্বাভ্যুদয়স্পৃহ! ওয়ালেসের হৃদয়কে কখন 
কলুষিত করে নাই। তথাপি “দ্িযন্তি মন্াশ্চরিনং মহাম্মনাম।”£ মন্দ 

লোকে মহাম্ত্গণের চরিত্রে দ্েষ করিয়া থাঁকে। অধিক কি বীরবর 

ব্রন ওয়ালেসের দেবৌচিত চরিত্রে সন্দিহান হইয়া বিপক্ষপক্ষের 

মহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পরম্পরের বিশ্বাসের অভাবই জাতীয় 

পতনের মূল। সেইব্বপ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিচলিত বিশ্বা- 

সই জাতীয় অভ্যুনয়ের অদ্বিতীয় উপাদান। তাহার অভাবেই আজ 

ভারতের এ ছুর্গতি ! 
ািসলগটি 

একাদশ অধ্যয়। 

ওয়ালেস্ কর্তৃক ইলও আক্রমণ । 
১২১৭ শ্রীষ্টান্দের অক্টোবর মাপে সংবাদ আদিল, এড্ওয়ার্ড কস্- 

প্যাটিকের পরামর্শানুসারে স্কট লণ্ডের দ্বিতীয় আক্রমণে কৃতমন্কর 

হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র ওয়ালেস্ সামস্তবর্গ ও অনু- 
যাত্রিকপ্ের একটী সভা৷ আহ্বান কবিলেন। তাহার আহ্বানে রস্- 
লিন্ মুরে চল্লিশ সহত্র লোক সমবেত হইল। তিনি সামস্তবর্গকে 

আহ্বান করিয়া বলিলেন _'এড্ওয়ার্ড স্কটলগের পুনরারুমণে কৃতসঙ্কর 

হইয়াছেন, সুতরাং আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, দেহে প্রাণ থাকিতে | 

আমি তাহাকে কৃতকার্ধ্য হইতে দিব না?" সামন্তবর্গ একরাঁকো ও 

মহোৎ্সাহে তাহার নঙ্কক্পে্ সহায়তা করিতে শ্বীর্ীত হইলেনণ সম£ 
বেত চল্লিশ সহশ্র হইতে তিনি বিশ সহন্র লোক বাছিয়া লইলেন। 

ধাহারা অস্ব শস্তরে স্থজ্জিতও জাতীয় োর্য্যে গৃহীতরত, তিনি সেই 

মকল লোকই নির্বাচিত করিলেন। অবশিষ্ট বিশ সহত্র লোককে, 
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তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি-সাধনে নিষুক্ত করিলেন। নিরস্তর 

ুদ্ধঘটনায় দেশের আত্যন্তরীণ অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাড়াইয়া- 
ছিল। এই হন্য ওয়ালেস্ বলিলেন_-'শার অধিক লে।ক লইয়া 

প্রয়োজন কি?' 

সাগরগামিনী শ্রোতদ্থিনীর ন্যায় সেই মহতী সেনা একপ্রাণে 
একমনে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে ইংলগাভিমুখিনী হইল। 

ওয়ালেসের সঙ্কর এড্য়ার্ডকে তিনি স্কটিশ ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে 

দিবেন না-এই জন্য তাহার! তাহার গতিরোধ করিবার জন্য ইংলগ্া- 

ভিমুখী হইলেন । এবার স্কটিশ অনৃ্ ইংলও-ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইবে। 
এবার তীহারা_-ঘুদ্ধে হয় জয়লাভ করিব, নয় প্রাণবিসর্জন করিব? 

এই সন্কল্প করিয়। বাহির হইয়াছেন। ন্থতরাং ওয়ালেস্ এ অভিযানে 

দেশের বড় বড় জমিদারকে লইয়! যাইলেন না । কাবণ যদি তাহার! 

আর ফরিয়া আমিতে ন1 পারেন, তাহা হইলে সেই সামস্তবর্গ দ্বারাই 

স্টলণ্ডের রক্ষণকার্ধ্য সম্পাদিত হইতে পারিবে। আশ্রহ'তিশয্যে 

বাধা হুইয়! তাহাদিগের জন কয়েক মাত্রকে কেবল তিনি সঙ্গে করিয়! 

লইয়! গেলেন। ম্যাল্কম, ক্যাশ্বেল্, রাম্জে, গ্রেহাম্ এডাম্, বইড, 

অচিংলেক্, লুডিন্, লভার্, হে, ও সিটন্,সন্ত্রান্ত লোকের মধ্যে 

কেবল এই কয়জন তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। এই মহতী 

সেনা লইয়! ওয়ালেস্ ব্রাউইস্ গেত্রে গিয়া ছাউনী করিলেন। তথা 

হইতে চল্লিশ জন মাত্র অনুযাত্রিক সঙ্গে করিয়া তিনি বকৃসবরো। 

ুর্গের ঘারে উপস্থিত হইলেন, এবং হুর্গাধ্যক্ষ সার্ রাল্ফ গ্রেকে ডাকিয়া 

আদেশ করিলেন যে-_তুমি প্রত্যাবর্তন কালে দুর্গের চাবি সকল 

আমার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তত থাকিও, অনাথাচরণে তোমার 

দেহ আমি এই'ছূর্গ-প্রাীরে লট কাইয়! বাখিব।' তিনি রামজে দ্বারা 

€লইরূপ, আদেশ বার্্উইক দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন । 

আর অধিক বিলম্ব না করিয়া ওয়ালেস্ ও তদীয় মেনা টুইড্ নদী 
পার হইয়া নর্দম্বর্ল্যা্ ও কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

মত্ব মাতঙ্গের ন্যায় তাহার দে্পা এই ছুই প্রদেশ আলোড়িত ও পদ- 
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দলিত করিল। অগ্নি প্রদান করিয়া তাহার ভর্াম নগরকে ভন্মস্তূপে 

পরিণত করিল । ইয়র্ক সায়ারেরও সেই দুর্দশা ঘটিল। প্রতিহিংসা 

প্রদদীপ্ত সেই সেনা যেখানে যাইতে লাগিল, সেই খানেই অপি ও অগ্নি 

বিস্তার করিতে লাঁগিল। পোনর দিনের মধ্যেই এডওবার্ডের দূত 
আপিয়! ওয়ালেবের নিকট চল্লিশ দিনের শান্তি ভিক্ষা করিল, বলিল 

£ইহার পরই এডওয়াড রশক্ষেত্রে ওয়ালেঘের মশ্মখীন হইবেন” 
স্কটলণ্ডের অনৃষ্টনায়ক এই প্রস্তাবে সশ্মত,হইলেন, এবং ইয়র্ক নগরে 

এক দিন অবস্থিতি করিয়া তিনি নসৈন্য নর্দালারটন নগরাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শিবির সন্িবেশ করিলেন। 

চক্লিশ দিনের সন্ধি সর্ধত্র উদ্ঘোধিত হইল, এবং ওয়ালেস্ লুগ্ঠিত 
দ্রব্য মকল ক্রয় করিবার জন্য কলকেই আহ্বান করিলেন । 

এদিকে বিশ্বাঘঘাতক এড্ওয়ার্ড সঞ্ধির নিয়ম ভঙ্গ কবিয়! সন্ধির 

ভিতরই অতর্কিতভাবে ওয়ালেম্কে আক্রমণ করিবার জন্য অনখখ্য 
সন্য সৈহ ওয়াল্টন নগরের কাণ্তেন সার্ রাল্ফ রেমণ্টকে পাঠাইয়া 
দিলেন। ওরাঁল্টন্ নগরের অদূরে কতকগুলি স্কচমেন বাঁস করিত। 

তাহার! এই সংবাদ ্কটিশ্ শিবিরে লইয়া গেল। ওয়ালেস্ এই সংবাদ 

পাইবামাত্র হিউ ও লুঙিনের ও রিচার্ডের অধিনেতৃত্বে তিন হাজার 

সৈন্য পাঠাইলেন। আদেশ করিলেন যে, তাহার! যেন পথিমধ্যে, 

লুঙ্ধাফ়িতভাবে থাকিয়া আক্রমণ-কারী ইংরাজ সৈনাকে অতর্কিতভাবে 

আক্রমণ করে। সার্ রাল্ফ রেমণ্ড দাত হাজার সৈন্য লইয়া 

আসিতেছিলেন, সহম। তিন সহত্র হ্কচ সৈন্য প্রচণ্ড বেগে ও ভীষণ 

রবে তাহাকে আক্রম4 করিল | তাহাদের প্রচণ্ড অসি-প্রপাতে 

নিমেষ মধ্যে তিন সহস্র ইংরাজসৈন্য ভূপতিত হইল--অবশিষ্টের! 
ভয়ে কে কোথায় পলায়ন করিল তাহার স্থিরতা রহিল 
না। সেনাপতি সার্ রাল্ফ হ্বয়ং রণে হত ছুইলেন ওয়ালে 

অনতিবিলস্বেই সসৈন্য সেই পলায়মান ইংরাজ সেনার পশ্চাদ্গামী 

হইয়! মালটন নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় অনংখ্য শত্রনিপাত 

করিয়া! নগর লুন করিলেন। তিনি ছুই দিবস তথায় থাঁকিয়া নগর- 
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দুর্গ তাঙ্গিয়া ভূমিনাৎ করিলেন; এবং পরে অসংখ্য শকটে লুঠিত 

রত্বরাজি ও দ্রবাসামগ্রী লইয়া নিজ শিবিরে প্রতাবৃত্ত হইলেন। 

ফিরিয়া আপিয়া তিনি আপনাদিগকে হঠাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য নিজ মেনানিবেশের চতুর্দিকে প্রাকারাবলী নিন্দিত করিলেন। 

ইহাতে এডওয়ার্ড স্পষ্ট বুঝিলেন যে ওয়ালেস শীঘ্র ইংলগ পরি- 
ত্যাগ করিয়! যাইতে ইচ্ছুক্ক নহেন। এডওয়াডের মনে এখন ভয়ের 

সঞ্চার হইল। তিনি পমফেটনগরে পালে মেণ্ট সভা আহ্বান করি- 

লেন; কিন্তু লডে রা বলিলেন যে যতক্ষণ ওয়ালেন্ স্কট লণ্ডের মুকুট 

পরিধান না করিতেছেন, ততক্ষণ তাহারা ওযালেসের সহিত তাহাকে 

বুদ্ধ করিতে দিবেন ন1। পালে মেন্টের এই মন্তব্য জানাইবার জন্য 

স্থটিশ্ শিবিরে দূত প্রেরিত হইল । এই বিষয়ের শেষ নিষ্পত্তির জন্য 

ক্যান্বেল্-প্রমুখ স্কটিশ বীরবৃন্দ ওয়ালেস্কে রাজ-মুকুট ধারণ করিবার 

জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত এ প্রস্তাবে অনন্মতি 

প্রকাশ করিলেন। অবশেষে আরল, ম্যাল্কমের পরামর্শীন্থমারে 

এডওয়ার্ডের আপত্তি মিটাইবার নিমিত্ত এক দিনের জন্য আপনাকে 

্কটলগডের রাজ| বলিয়। ডাকিতে অনুমতি দিলেন। তথাপি ইংরােরা 

প্রকাশ্য যুদ্ধে ওয়ালেষের সম্মুখীন হইতে সাহদী হইলেন না'। তাহারা 

স্থির করিলেন থে দৃণপরিরক্ষিত নগরগুলি রক্ষা কবিবেন এবং সমস্ত 

রাজার বন্ধ কটিযা। ওয়ালেসের দেনার রসদ বন্ধ কাঁরবেন। তাহা" 

দিগের এ চেষ্টা বিফল হইল। ওয়ালেদ্ সদ্ধিকাল উতীর্ঘ হওয়ার 

পরও পাঁচ দিবস অপেক্ষা করিলেন, তথাপি ইংরাজসেনার দর্শন না, 

পাইয়। নিজ পতাকা উদ্ভূভীন করিলেন $ এবং এড ওয়ার্ডকে অযোগ্য 

রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি নর্দালার্ টন্ নগর দগ্ধ করিয়া 

শদ্যক্ষেত্র সকল নষ্ট করিতে করিতে ইয়র্ক সায়ারের ভিতর দিয় গমন 

'করিত্ডে লাগিলেন।” তদীয় সেনা ধর্থালয় ও স্ত্রী বালক ব্যতীত আর 

কিছুই ছাড়িয়া যায় নাই। 

ক্রমে সেই ছূর্মনীয় সেনইয়র্ক নগরের সম্মুখে আশিয়া উপস্থিভ 
হইল। ইয়র্ক নগর দুর্গঘারা দূঢতররূপে সুরক্ষিত এবং অসংখ্য সেন।, 

৮ 
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কর্তৃক পরিরক্ষিত ছিল। ক্কটেরা চারিভাগে বিভক্ত হইয়। চারি স্থানে 

এই দুর্গ আক্রমণ করিল। সেই আক্রমণকারী নৈন্যের সহিত চারি 

হন তিরেন্দাজ ছিল। এদিকে নগর-মধ্যেও চারি হাজার ধনূর্ধর 

ও বাঁর হাজার অপর সৈন্য ছিল। জ্থতরাং তাহারা সবিশেষ কৃত- 

কার্ধ/তার সহিত ক্কচগথের আক্রমণ প্রতিহত করিব, স্কটের! ভয়ে 

মগর পরিত্]াগ পূর্বক পলায়ন করিল। 

এদিকে রজনী উপস্থিত হইল। ক্ষটের| সমস্ত রাত্রি নগরের 

বাহিরে ছাউনী করিয়। রহিল । সমস্ত রাত্রি মশাল জালিয়া৷ তাহার! 

শরক্রগণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিছেছিল। যদিও তাহাদিগের 

মধ্যে অনেকেই আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদিগের এক জনও রথে 

হত হয় নাই। এই জন্য স্কটের। হারিয়াও ভগ্নোৎ্সাহ হয় নাই। 

পর দিন কৃর্য্যোদয়ে হ্বটেরা নবীন উত্পাহে পূর্বদিনের ন্যায় 

শ্রেণীবদ্ধ হইয়! নগর আক্রমণ করিল। এ দিবনও তাহারা অগ্নি প্রক্ষেপ 

করিয়! ও অন্যান্য নাঁনা প্রকারে নগরের সবিশেষ ক্ষতি করিল, কিন্ত 

নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না । আবার রজনী আবিল, 

আবার ত্কটের। নগর-প্রাফারের বাহিরে শিবির সন্নিঞ্রশ করিল। 

সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিল, কিন্তু ওয়ালেসের নিদ্র। নাই। তিনি 

'শ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিবিরের চতুর্দিকে প্রহরীরা পাহারা! 

দিতেছে কি ন| পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেঞ্। এমন বময়ে সহসা 

অদৃরে শক্রসেনা দেখিতে গাইলেন। সার্ জন্ নটন্ ও সার্ উইলিয়ম্ 

লীপাচ হাজার সৈন্য লইয়া অতর্কিতভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ 

করিবে, এই মানসে হ্বটিশ শিবিরাভিমুখে আসিতেছিল দেখিবামাত্র 

ওয়ালেস্ তাহার শৃক্গ বাঁজাইলেন, অমনি তাহার সদাপ্রস্তুত সৈন্যেরা 

উঠিয়! দাড়াইয়। অন্ত্রশস্ত্রে সুসজ্ভিত হইল। শত্রগণ নগর-প্রাকার 

হইতে বাহির হইয়াই ষর্বপ্রথমে আরল্,ম্যাল্কের সম্মুখীন “হইল ? 

ওয়ালেস্ তাহাকে হঠকারী বলিয়| জানিতেন, এই জন্য স্বয়ং রণ-মধ্যে 

উপস্থিত হষ্টলেন। তাহার দুই জনে স্ৃসংখ্য শক্রসৈন্যকে ভূপাতিত 

করিতে লাগিলেন । 



ওয়ালেদের ইৎলও যাত্রা! । ৮৭. 

বশেষে সেনাপতি সারজন্ নটন্ ও দ্বাদশ শত সৈন্ত হত 
ছউয়ায়, ইংরাজের! রণে ভঙ্গ দিয়! নগর মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ 

কক্পিল। স্কটের] বিজয়োৎ্সাহে শিবিরে ফিরিয়া! মনের সুখে রানি 
ষাপন করিল । প্রত্যুষে উঠির! আবার নগরাক্রমণ করিল। এইরূপে 
অনেক দিনের অবরোধের পর ইয়র্ক নগর সুবর্ণের বিনিময়ে প্রাণ 

ভিক্ষা চাহিল। ওয়ালেস্ এই নিয়মে তাহাতে সম্মত হইলেন ষে, 
তাহার! নগর গ্রাকাবোপরি স্কটিশ পত্তাকা উড্ভীন করিতে দিবেন। 

ইন্র্ক ইহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন | আজ স্কট্লিণ্ডের পতাকা সগর্বে 
ইয়র্ক নগরের প্রাচীরের উপর উড়িতে লাগিল । পাচ হাজার পাউগ 

শুন্ধ ও পর্য্যাপ্ত রটি ও মদ ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী পাইয়। স্কটের! 
বিশ দিনের অবরোধের পর নগর পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়! গেল। 

এপ্রেল্ মাস আসিল-এখনও ওয়ালেস্ ও তাহার সৈম্তগণ 

ইংলগ্ডে। খাদ্য দ্রব্য দুশ্রাপ্য হওয়ায় অগত্যা তাহাদিগকে লুষঠনের 
উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইল। তাহার! বন্ত হরিণ মারিয়! 

ও ক্ষে্রেন্ব শশ্ত তুলির! কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 

অবশেষে তাহারা দক্ষিণভিমুখে যাত্রা করিলেন । তাহারা পথে অগ্নি 

বিকীরণ করিয়া! যাইতে লাগিলেন। গ্রাম নগর তাঙ্গিয়া সেই 

অবধ্য মেন! লগ্তনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তথাপি ইংরেজ 

সেন! ওয়ালেসের সন্ুীন হইতে সাহস করিল না। ইংরেজ সেন! 

হটিতে হটিতে ক্রমে লণ্ডনে গিয়! শিবির সন্নিবেশ করিল। 

এদিকে খাদ্য দ্রব্যের অসভাবে ওয়ালেদ্ আর অগ্রদর হইতে 

সাহদ করিলেন না। তাহার পতাকাঁধারী জপের পরামর্শানুলারে 

তিনি রিচ্মণ্ড যাত্রা! করিলেন। সেখানে এখনও পর্যাপ্ত আহার 

সামন্রী ছ্বিল।' তাহার সৈম্ত সেই অপর্ধ্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী পাইকস! 

আননো,উৎফুল হই! উঠিল। রিচ্মণ্ডে অনেক স্কচ্ বন্দী বা শ্রশ্প- 

জীবী ছিল। নয় সহমত স্কচ্ এখানে ওয়ালেসের পতাকামূলে 

আসি! ট্ড়াইল। এই মিন্নিত সেনা রিচমও পরিত্যাগ করিয়া 

রামসূওয়ার্থাভিমুখে (3905দ011)গ্র মন করিল। ট 



৮৮ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

স্কচেরা উক্ত নগর অন্পৃষ্ট রাখিয়া! চলিয়। ধাইবে সন্ক্প করিয়া- 
ছিল, কিন্ত নগর-রক্ষক শত দৈন্য তাহাদিগের উপর এরূপ অত্যা- 

চার করিল যে তাহারা নগর-ছুর্গ বেষ্টন করিয়। অগ্নি প্রদান করিল। 

দুর্গাধ্যক্ষ ফিহিউ ছুর্গ হইতে যেমন বাহির হইতে চেষ্টা করিলেন, 
অমনি ওয়ালেসের শাণিত অসি দেহ হইতে তদীয় মুণ্ড বিচ্ছিন্ন 
করিল। স্কটের1 ভাহার পর ভুর্-নধ্যে প্রবেশ করিয়া! বালবৃদ্ধবনিত। 

ভিন্ন আব সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিল। তাহারা তথায় 

রজনী যাপন করিয়! প্রত্যুষে ছুর্গেব দ্রব্যসামগ্রী লইয়া প্রস্থান 

করিল। ওয়ালেস্ ফিহিউএর মস্তক সহ এড্ওয়ার্ড বা তদীয় মন্ত্রি- 
সভার নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে যদি তাহারা পূর্ব প্রাতি- 

শ্রুতি মত তাঁহাকে বুদ্ধ না দেন, তিনি একেবারে লণ্ডন তোরণদ্বারে 

গিয়া উপস্থিত হইবেন। মন্ত্রিসভা আহত হইল, এবং অনেক তর্ক 
বিতকের পর স্টির হইল যে, যে কোন মূল্যে শান্তি ক্রয় করিতে 
হইবে। সম্কন্প স্থির হইল বটে, কিন্তু কেহই দৌত্যকার্ধ্য-গ্রহণে স্বীকৃত 
হইল না'। অবশেষে এড্ওয়ার্ড-মহিষী স্বয়ং স্কটিশ শিবিরে যাইবা 
জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন। এরপ প্রবাদ আছে 

যে, ওয়ালেসের বীরোচিত অবদীন-পরস্পরায় রাণী এত দূর মুগ্ধ হই- 
যাছিলেন, যে ওয়ালেসের প্রেমাভিলাধিণী হইয়াছিলেন। সে যাহ! 

হউক এদিকে স্কটের। হাটফোর্ডসায়ারস্থিত সেপ্ট আল্বান্ নগরে 

আসিয়! উপস্থিত হইল। নগরের যাজক মদ্যমাংসাদি দ্বারা তাহাদি- 
গের অতিথি-সৎকাঁর করায় স্কটের| নগরের'কোনপ্রকার অনিষ্ট করিল 

না। এখানে স্কটের। রীতিমত শিবির সন্নিবেশ করিয়া ও চন্দ্রাতপ 

উত্তোলিত করিয়। রাঁজমহিষীর আগমন প্রত্বীক্ষা করিতে লাঁগিল। 

ওয়ালেম্ দেই শুভ দিনে--প্রত্যুষে উঠিয়া ভজন] শুনিয়া বীর- 

বেশ পরিধান করিলেন। তাহার স্থুমাজ্জিত কুকের উপর .প্রাতঃ 

কুর্ষেযর কিরণমাল| পড়িয়। চতুর্দিক বলদিত করিল। তাহার 
শাণিত অসি কোষমুক্ত হইয়।৷ তাহার, কটাদেশে বিলম্বিত হইল। 
তাহার উজ্ল কটীবন্ধ যেন রবি-রপ্রিজান টানিয়া লইতে নাগিন। 



'ওয়ালেসের ইৎলগু-যান্ত্রা। ৮১ 

হস্তে তিনি উৎকৃষ্ট ইম্পাত-নির্ষিত দণ্ড ধারণ করিলেন। দেখিয়। 
বোধ হইল, যেন ভীম আবার ধরাঁতলে অবতীর্ণ। ওয়ালেন্ চক্ত্রাত- 
পতলে এইরূপ ভাবে রাজ-মহিষীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, 

এমন সময় রাঁজমহিষী, পঞ্চাশঙ সন্তরাস্ত রমণী, ও সপ্ত বৃদ্ধ যাঁজক 
পরিবেষ্টিত হইয়। অশ্ব-পুষ্টে স্কটিশ শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হই- 

লেন। যেখানে সেই বীরকেশরী বসিয়া! ছিলেন, তীহারা একে- 
বারে সেই চন্ত্রাতপ-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই 
বীরের সন্মুখে উপস্থিত হইয়! রাণী অনতিবিলম্বে অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে 

নামিয়াই নতজান্ু হইয়! বীরের পুজা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্ত 
'আরল্ ম্যালকম তাহাকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। ওয়া" 

'লেস্ রাণীব হস্ত ধাবণ কবিয়। তাহার মুকুট চুম্বন করিলেন। তাহা 

দিগের মধ্যে রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কথোপকথন হইল। 

মধ্যাহ্-ভোজনের পর দরবার হইল। রাণী ওয়ালেদ্কে কত 

প্রকারে তুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে লক্ষ্য- 

ডরষ্ট করিতে পারিলেন না। অনুকূল সন্ধি প্রাপ্তির আশার শেখে 

সুবর্ণের প্রলোভন পর্য্যন্ত প্রদত্ত, হইল, কিন্তু তাহাও বিফল হইল। 

স্বদেশের জন্ত উৎ্সর্গীকৃতপ্রাণ স্বজাতি-প্রেমিকের নিকট রমণীর 

ইন্দ্রজাল ও স্বর্ণ মাণিক্যাদি দুই নিক্ষল হইয়া থাকে। ওয়ালেস্ 
সত্রীলোকেব সহিত অন্ধি-স্থত্রে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিলেন । 

তবে এইমাত্র স্বীকার করিলেন যে, এড্ওয়ার্ডের নিকট হইচে 

সন্ধির প্রস্তাব লইয়া দৃতগণ আসিলে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা] কবি- 

বেন এবং যদি সম্ভব হয়, তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। এড্ং 

ওয়ার্ড এক্ষণে ফাণার্সে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, শীঘ্র আসিবার সম্ভা- 

রনা ছিল নী। স্তরাং রাণী গতা! ইহাতেই সন্তষ্ট হইয়া চলিয়। 

গেলেন । | 

সেন্ট আল্বানের সন্বি। 
স্কটের! সেপ্ট আল্বান্টে অবস্থিতি করিতে লাঁগিলেন। ইত্যর- 

রে এড্ওয়ার্ডের দূতগথ সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আাগিল। সন্ধি 



৯০ ওয়ালেমের জীবনবৃত্ত। 

নিয়মাবলী স্থিরীক্ৃত হইল। রক্সবরো (8০2508) ও বারউইক 
(৪০:18) দুর্গ, এবং ইংলণ্ডে কারাকুদ্ধ বাঁ অন্ত কারণে অবস্থিত 

স্বচগণকে ওয়ালেসের হস্তে সমর্পণ কর হইল । যে ধকল স্বচ্কে 
সমর্পণ করা হইল, তাহার মধ্যে র্যাওল্ফ, আরল্ লোরন্, আরল 
বুকান্, কিউমিন্ ও স্ুলিস (9০013) প্রধান । ওয়ালেস্-_ব্রম্ ও 

সার আমের্ ডি ত্যালেন্সকে চাহিলেন, কিন্ত এড্ওয়ার্ড জানাইলেন 
যে তাহারা পলায়ন করিয়াছেন । কম্প্যাটিকও সমর্পিত হইলেন-_- 
ওয়ালেস্ তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। সর্ধগুদ্ধ এক শত লর্ড 

কারামুক্ত হইয়া এক শত ' উৎকৃষ্ট ঘোটক মহ ওয়ালেসের নিকট 
প্রেরিত হইলেন । সন্ধির নিয়মানুসারে স্কটেরা নর্দালার্টনে (৩ 
01)9119692) যাইলে উভয় পক্ষে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। যখন 

স্কটের] বাম্ববোনগরে (88000011)) উপস্থিত হইল, তখন 

তাহাদিগের সংখ্য। ষাইট হাজারে পরিণত হইয়াছে। লামাস- 
ডেতে (05970093020) এই বিজ্ঞরী মহতী সেনা “কেরামমুর, 

(0802) আসিয়! উপস্থিত হইল। এই স্থানে বারউইক ও 
রক্সবরো ছুর্গের চাবি ওয়ালেসের হস্তে সমর্পিত হইল। এই সন্ধি 
পাচ বৎসরের জন্য হইল। 

দ্বাদশ অধ্যায়। 
ডি 

ওয়ালেসের ফান্ন-যাত্রা । 
স্থটলণ্ডে পঞ্চবর্ষব্যাগী সন্ধি স্থাপিত হইল । এক্ষণে ওয়ালেস্ এক 

বার ফ্রান্স দর্শনে কৃত-সংকল্প হইলেন। ইচ্ছা, ফ্রান্সের আত্যস্তরীণ 
'বস্থা। দেখিয়া আিরা স্কট্লণ্ডের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করেন। 

এই উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্চাশৎমাত্র আঙ্যাত্রিক সমভিব্যাহারে, ১২৯৮ 
ৃষ্টান্বের ২,এ এপ্রেল তারিথে ফ্রান্স যাত্রা করিলেন । পার্লেমে- 
প্ের নিকট অনুমতি চাহিলে পাছে আপত্তি উখবাপিত হয়, এইজন্ত 

তিনি পার্লেমেণ্টের অন্ুমতি ন লইয়া তাবে গ্রস্থান করিলেন। 
গুধতাবে যাওয়ার আর একটা কারণ এই যে, তিনি হ্বট্লণ্ডে নাই 



ওয়ালেসের ফান্স-যাত্রা। ৯১ 

এ সংবাদ গ্রচারিত হইলে, পাছে বিশ্বীসখাতক এড্ওয়ার্ড সন্ধরি 

নিয়ম. ভঙ্গ করিয়! স্কট্লগড আক্রমণ করেন, অথব। তাহার রণতরি 

পাঠাইয়! তাহাদিগকে ধৃত করিতে চেষ্টা করেন। 

অনুকুল বাষু ভরে স্ফীত বক্ষ হইয়া জাহাজের পালগুলি যেন 

ছুটিতে লাগিল। এক দিন এক রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হইল, 
এমন সময় দুর হইতে ষোল খানি জাহাজ প্রবলবেগে তাহাদিগের 

দিকে আসিতেছে, পরিদৃষ্ঠ হইল। ওয়ালেস্ তৎক্ষণাৎ তাহার 
মঙ্গিগণকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। এই জাহাজ 

গুলি ফ্রান্সের অন্তর্গত লঙভিল নগরের টমান্ নামক এক ব্যক্তির 

ছাহাজ। টমাস কোন সন্্ান্ত ব্যক্কির প্রাণনীশ করায় ফ্রান্স হইতে 

নির্বাসিত হইয়াছিল । সেই অবধি সে সামুপ্রিক দস্থ্য বৃত্তি আন্ত 

করিয়্াছিল। ওয়ালেস্কেও নিজ কবলস্থ করিবে মনে করিয়াছিল 

কিন্ত তাহা ঘটিল ন1। 

টমাস্ এই নূতন জীবনে নূতন নাম করিয়াছিল। সামুদ্রিক 

যাত্রীরা তাহাকে লোহিত রীভার নামে জানিত। লোহিত 

বীভার সবেগে জাহাজ চালাইয়া ওয়ালেসের জাহাজের পারে 

আসিয়া! উপস্থিত হইল। জাহাজ যেমন পার্থে আসিয়া দাড়াইল, 

অমনি রিভার এক লন্ফে ওয়ালেসের জাহাজের উপর গিয়া 

পড়িল। ওয়ালেদ্ দীড়াইয়। এই আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেনঃ 

স্থতরাং রীভার যেমন লক্ষ দিয়া পড়িল, অমনি তিনি তাহার 

গলদেশ ধরিয়। তাহাকে মবেগে এব্ূপ এক ধাক্কা! মারিলেন যে, 

তাহার মুখ ও নাপিকা দিয়া বল্ বল্ করিয়া রক্ত বাহির হইতে 

্লাগিল। দেখিতে দেখিতে রীতারের ষোল থানি জাহাজ আসিয়! 

গয়ালেদের জাহাজকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। 

ক্বিন্ত $য়ালেদের *পোতাধ্যক্ষ ক্রক্কোর্ড ততক্ষণাঁ পাল ছাড়িয়া 

তাহাদ্দিগকে দুরে ফেলিয়া! চলিয়া গেল। ন্ুতরাং রীভার 

এক্ষণে অনন্োপায় হইয়। ওয়[লেসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল! 

য়ালেন্ ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার হস্তে যে অনি ও ছুরিক 



পিই 'য়ালেসের লীবনযৃত্ত 

ছিল, হ্তাহ! কাড়িয়া লইয় তাহাকে নিরন্তর করিলেন এবং তাহাকে 
'শপথ করাইলেন, যে সে যেন কথন তাহার ক্ষতি করিতে চেষ্ট। না 

'করে। এদিকে প্রীভারের লোকের! ক্রম।গত গুলিগোল] বর্ষণ করি- 

,তেছিল'। ওয়ালেসের আদেশে রীভার তাহাদিগকে নিবারণ 

করিল। উভয় দলে এক্ষণে শান্তি বিরাজিত হইল। টমাদ্ ওয়া- 

(েন্কে রচেল্ পর্যন্ত রাখিরা আসিতে চাহিল। ইংরাঙ্গদিগের 

আক্রমণ-ভয়ে ওয়ালেম্ তাহাতে সম্মত হইলেন। পথিমধ্যে পর- 
স্পরের আস্ম-পরিচয় হইল, টমান্ আত্ম-পরিচর দরিয়া বলিল “এ 

যাব কাল আমায় কেহ পরাজয় ফরিতে পারে নাই। আমার 

বিশ্বাস স্কট্লণ্ডের উদ্ধারকর্ভা ওয়ালেদ্ আমার গ্রহীতা, । টমাদ্ 

বখন জীনিল যে তাহার বিশ্বাস সমূলক, তগন নতজানু হইয়া স্কট- 
নও ও ওয়ালেসের কার্য্যে জীবন উত্মর্গ করিতে প্রতিশ্রত হইল। 

গয়ালেন্ তাহার হস্ত ধারণ করিয়া! তুলিয়া ফরাশিরাজের নিকট 

ডাহাঁর জন্ত গ্ষম। ভিক্ষা করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন । 

লোহিত রীভাবেব নামে তত্কালে লোকে ভয়ে কম্পান্বিত 

'হইত। যৎকাঁলে মমবেত তরিরাজি রচেল্ বন্দরের মমীপবর্তিনী 

হইল, তখন নগরবাসীবা রীভাবের জাহাজগুলি চিনিতে পারিয়। 

অন্তিশবর ভীত হইল এবং আক্রমণ প্রতিহত করিতে বা পলায়ন 

করিতে সকলকে প্রস্তত হইবাঁব নিমিত্ত রণবাদ্য বাঁজাইতে লাগিল । 

ইহ! দেখিয়া ওয়ালেদ্ আদেশ করিলেন যে, তাহার জাহাজ ভিন্ন 

অন্য কোন জাহাজ বন্দরে প্রখিষ্ট হইতে পারিবে না| ওয়ালেমের 

গতাঁকায় স্কটলগ্ডের লোহিত সিংহ, অঙ্কিত ছিল। সেই চিহ্ন 
দেখিয়া সকলেই অনুমান করিলঃ স্কট্লগ্ডের লোক আদিয়াছে। 

ফ্রান্স তৎকালে স্কটলগ্ডের সঙ্গে সখ্যক্ৃত্রে আবদ্ধ 'ছিল, এই জন্য 

জাহাজের যাত্রিগণকে সাদরে গ্রহণ করিল । ভাহার। ভানিত নর 

'৫য স্কটিশ গবর্ণর স্বয়ং ওয়ালেন্ তাহাদিগের অতিথি । তথাপি তাহা 

'দিগের অতিথি সতকারের কোন ক্রটি হয় নাই। ওয়ালেস্ টমাম্ ও 

“ন্তান্ধ জন্যাত্রিরবর্গকে মঙ্গে লইয়া রাজধানীর অভিমুরে যার 



ওয়ালেসের ফান্সি-যাত্রা। ৯৩ 

করিলেন । পারিস্ নগরীতে রাজ| ও রাণী মহাঁসমাদরে তীহাঁকে ও 

তাহার সঙ্গিগণকে' গ্রহণ করিলেন। সকলেই স্কটিশ বীরকেশরীকে 

উত্নুক নেত্রে দেখিতে লাগিলেন । আহারাদির পর রাঁজ। ও তাহার 

সভাসদগণ ওয়ালেসের সহিত মন্ত্রভধনে গমন করিলেন । বিবিধ বিষয়ে 

কথপোঁকথনের পর রাজ। বিম্ময় প্রকাশ করিলেন--যে কিরপে 

ওয়ালা লোহিত রীভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া! আঁপি- 

য়াছেন। ওয়ালেন্ ফরাশিরাজের নিকট রীভারের আহ্ুপূর্বিক 

বৃত্তান্ত বলিলেন ও তাহার জন্য ক্ষম। চাহিলেন। ফরাঁশিরাজ ওয়া- 

লেসের সনম্মানার্থ রীভারকে ক্ষম। করিলেন এবং সেই স্থানেই তাহাকে 

নাইট উপাধি প্রদান করিলেন ৷ তদবধি বীভাব ও তদীয় দলস্থ 
সকলেই দন্থ্যবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্রক সাধু নাগরিক ভাবে ফ্রান্সে 

কালাতিপাঁত করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে ত্রিশ দিন রাঁজভোঁগে অতীত হইলে, ওয়ালেস্ নিক্ষ- 

স্সতায় অধীর হইয়| উঠিলেন। ইংরাজেরা ততকালে গাইন 

(91907) প্রদেশে রহিয়াছে শুনিযা তিনি রাজার নিকট বিদায় 

লইয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকৃ 

হইতে নয় শত স্কচ তাহার পতাকামুলে আসিয়া! দীড়াইল। অষ্টি- 

যার দৌরাজ্মযে ইভালীবামীরা যেমন একদিন পৃথিবীর চতুর্দিকে 

গিয়া আশ্রয় গ্রহণ কবিয়া চিল, সেই রূপ ইংলগ্ের দৌরাজ্মো 

সে সময় স্কটেবা নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যেখা- 

নেই গ্যারীবন্ডী ইতালীর জিবর্ণ (1001010) পতাকা উড্ঠীন 

করিতেন, সেই খানেই অসংখ্য ইতালীয় তাহার পতাকামূলে 

্সাসিয়। দীড়াইত। গ্যারিবল্ডীর ভ্ভায় ওয়ালেষেরও কখন 

লোৌকাভাব ঘটিত না। পা্যারিবল্ডীর ন্যায় তিনিও অতি অয্প" 

*সংখ্যফু সৈন্য লই বিপুল শত্রসৈন্ের বিরুদ্ধে যুদ্ধস্থনে অবতীর্দ 

হইতেন, এবং প্রায় প্রতি বারই জয়লাভ করিতেন। উভয়েই 

ফ্ণে অজেয় ছিলেম। আন ওয়ালেস্ সেই নয় শত স্বচ-সেন 

ইক] বিপুল ইংরাজ সৈনোর সন্মুখীৰ হইলেন। সিংহের পরাগ 



১৪ উয়ালেসৈর জীবনবৃর্তী। 

যেন মেষপাঁলের উপর গিয়! পড়িল। অসংখ্য ইংরাজ তাঁহাদিগের 

পাঁণিত অসিমুখে গড়িল। ইংরাজদিগের ভাল ভাল দূর্গ সকল 

তিনি দখল করিতে লাগিলেন। সে প্রদেশে ইংরাজ প্রভৃভার 

মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি নার টমাস্ 

লঙভিল্ ভিন্ন আর কোন ফরাশিকে সঙ্গে লয়েন নাই। কিন্ত 

ফরাশিরাঁজ তীছার কৃতকার্ধ্যতায় প্রোৎসাহিত হইয়! বিশ হাজার 

সৈন্ঠ দিয়! ডিউক অব অরলিন্সকে তাহার সাহাষ্যার্থ প্রেরণ 

করিলেন। তিনি ওয়ালেসের সহিত মিলিত হইবার জন্য গাইন্ 

গ্রদেশের মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে ধাবিত হইলেন । 

এদিকে ক্যালে-ছুর্গাধ্যক্ষ আরল্ অব্ গ্রষ্টার স্কচ. অধিনায়কের 

এই সকল কার্য্যের সংবাদ লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। এড্- 

ওয়ার্ড ক্রোধে অধীর হইয়া সন্ধি থাকিতেও ওয়ালেসের অন্গুপ- 

স্থিতি-কালে স্কট পণ্ড আক্রমণ করিতে কৃতসক্কল্প হইলেন। এড. 

ওয়ার্ডের যে সঙ্ক্ন সেই কাধ্য। গ্রন্টর স্থল-সেনার অধিনায়ক 

হুইয়! চলিলেন। সারজন্ দিউয়ার্ড জল-সেনার অধিনায়ক হইয়। 

জলপথে যাত্রা করিলেন। দেশশক্র বিশ্বাসঘাতক সার আমের 

ডি ভালেন্স অশ্বপৃষ্ঠে স্থল-সেনার পথদর্শক হুইয়! চলিল। স্কটের। 

সন্ধিকালে বিশ্বস্ত ভাবে নির্ভয়ে কালযাপন করিতেছিল। আক্র- 

মণকারিণী শক্রদেনার আগমনবার্তা শুনিতে না শুনিতেই অনেক 

গুলি ছুর্দ শত্রহস্তে পতিত হইল। অধিকৃড ছুর্গ মকল বথ.ওয়েলের 

হস্তে গ্রত্যর্পিত হইল। উত্তরে ডণ্ডতী ও মেণ্ট জনষ্টন্ ইংরাজ- 

কবলে পতিত হইল। ফাইফ তীহাদ্িগের অধীনতা হইতে সম্পূর্ণ 

মুক্ত ছিল ন1। সংক্ষেপতঃ চিভিয়ট হইতে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত 

বক্ষিণ প্রদেশ ইংরাজদ্িগের অধীনে আদিল । পশ্চিমেও মুক্তি নাই। 

দক্ষিণ প্রদেশের অধীশ্বর ্টিউয়ার্টের মৃত্যু হওয়ায় তদীয় নাধালগ' 

পুত্র ওয়াল টর গ্রাণভয়ে আরান্ নগরে পলায়ন করে। আত্মরক্ষার 

অন্ক রিকার্টনের আডাম্, ও ক্রেগের লিও (সে রচ লীনে এবং সার্জন্ 

গ্রেহাম্ ক্লাইড অরণ্যে আশ্রয় প্রহথ 'করিলেন। রবার্ট বই: 



ওয়ালেদের ফান্ন-য ব্রা ৯৫ 

আত্মরক্ষার জন্য গুপ্ত ভাবে রহিলেন। সিউয়ার্ড সার আমের 

ব্রাইন্কে ফাইফের সেরিফৃ পদে নিযুক্ত করায় লগ্ডিনের রিচার্ড 
বিশেষ বিপদে পড়িলেন। শত্রদিগের সহিত্ত সন্ধি করিতেও 

প্রস্তুত নহেন, অথচ টে পার হুইয়াঁও যাইবার সুবিধা ছিল নাঁ। 

কারণ অপর পার ইংরেজের! অধিকার করিয়। বসিয়াছিল। 

উপায়াস্তর ন। দেখিয়! তিনি গ্রেহামের সহিত মিলিত হইবার 
জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন। অষ্টাদশ মাত্র অন্্যাত্রিক ও শিশু- 

সন্তানকে সঙ্গে লইয়া রজনীযোগে ষ্টালিঙ সেতু পার হইয়া 
গ্রেহামের অন্থসরণে ডগ্ডাফমুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং 

সার্জনের গুগ্াবাসের সন্ধান পাইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন । 

দাঁরজন্ গ্রেহামও তাহার আগমনবার্তা পাইয়! গুপ্তাবাস পরিত্যাগ 

পূর্বক ও।হার সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের আনন্দের আর 
সীম! রহিল ন|। 

তাহার শুনিলেন যে, সার আমের ডি ভ্যালেন্স বথ. ওয়েল, 

তুর্গ মদে ও খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই কথ! 
গুনিয়া! তাহারা পঞ্চাশৎ মাত্র সৈন্য লইয়া সেই ছূর্গ আক্রমণ 
করিলেন। দুর্গরক্ষার জন্ত সার আমেরের অধীনে অশীতি জন 

মাত্র সৈন্য ছিল) স্কটের| তাহার মধ্যে যাইট জনকে ধরাশায়ী 

করিয়! ছুর্গের অর্থসামগ্রী লইয়! প্রস্থান করিল। ক্কট্দের পাঁচজন 

মাত্র সেই যুদ্ধে হত হয়। তাহারা আর তথায় থাক] শ্রেয়দ্কর 

মমে ন৷ করিয়া রজনীযোগে আরল্ ম্যাল্কমের নিকট প্রস্থান 

করিলেন। ম্যালকম্ তাহাদিগের সাহায্যে লেনকৃস দুর্গ রক্ষা 

করিতে লাগিলেন। 

এদিকে উদদীচ্য সামস্তবর্গ আপনাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া 

য়ান্মেসের অনুসধ্ধানে দূত €প্ররণ করিলেন। অনুসন্ধান করিতে 

'রুরিতে দুতবর সাগরপারে ফার্মে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তথায় আসিয় শুনিলেন, ওযলেস্ গাইন্ প্রদেশে রহিয়াছে। শ্রবণ 

মান তিনি তথায় যাত্রা করিলেন, ও ওয়ালেমের সমীপে উপস্থিত 



মঙ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

হইয়া ইংরাঁজদিগের অত্যাচারের কাহিনী নিব্দেন করিলেন! 
ওয়ালেম্ ইংরাজদ্রিগের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধোন্মত্ত হইলেন, 

এবং বিদায় লইবার জন্ক ফরাশি-রাজমদনে গিয়! উপস্থিত হই- 

লেন। ফরাশিরাজ বিদায় দিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করি- 

লেন; কিন্ত ওয়ালেন্ পুনরাঁগমনে স্বীকৃত হওয়ায় অগত্যা তীহাকে 

বিদায় দ্রিলেন; বলিলেন যদি ওয়ালেদ্ কখন স্বদেশ পরিত্যাগ 

করিয়া ফরাশি ক্ষেত্রে বাম করিতে চাহেন, তিনি ফরাঁশিরাজেয়' 

নিকট যে কোন লর্ডশীপ গাইতে পারিবেন । 
ওয়ালেস্ ফরাঁশিরাজের নিকট হইতে বিদাঁয় লইয়া নিজ আন্ু- 

যাত্রিকবর্স ও সার টমাস্ লঙভিল্কে সর্গে লইয়া জলখানযোগে 
মন্রোজ হেভেন্ নামক বদীরে আসিয়া অবতরণ করিলেন। অচির- 

কাঁলমধো তাহার আগমনবার্ডা স্কট লণ্ডের সর্বত্র প্রস্থত হইল। চতু- 

দিক হইতে তাহার সহ-সমরিগণ তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইতে 

লাঁগিলেন। সার জন্ রাম্জে, রুথ ভেন্, বারে গুভূতি সৈন্য বার্েম্ 

অরণ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মিলিত সৈন্য 

'তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিল। 

১২৯৮ গ্রীষ্টান্দের আগষ্ট মাসে এই মিলন সংঘটিত হয়। সর্ব 

প্রথমে সেন্ট জন্ষটন্ দুর্গ অধিকার করার প্রস্তাব হইল। রজনী- 

যোগে তাহারা টের অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথের পার্থে জঙ্গলে 

লুকাইয়া রহিলেন। ইংরাজভূত্যেরা ঘাস আনিবার জন্য ছয়খাঁন। 

'শকট লইয়। যাইতেছে দেখিয়া! ওযাঁলেস্ কতিপয় মাত্র সঙ্চর সম- 

'ভিব্যাহাঁরে বন হইতে বহিগত হইয়া! শকটগুলি অধিকার করিলেন ? 

| ইংরাজ তৃত্যগুলিকে বধ করিয়া! ভাহাদিগের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক 

খাস আনিতে চলিলেন; এবং ঘাস কাটিয়া শকটগুলির মরে পঞ্চদশ 

সশস্ত্র গুকুষকে ঘাস চাপ। দিয়া তীহার! ছূর্গে প্রত্যাগত হইলেন ৭ 

প্রহরীর অসন্ধিপ্চিত্তে ও অবাধে তাহাদিগকে ছুর্গমধ্যে প্রবেশ 

করিতে দ্িল। শকটগুলি ছুর্গমধ্যে গিট হইবা মাত্র সশস্ত্র পুর" 

ঘেরা ঘাসের মধ্য হইতে উঠিয়। লন্ষ দিয়া ভৃতলে পতিত হইল। 



ওয়ালেসের ফান্ন-যাত্রা। ৯৭ 

ওয়ালেস সেই সকল অস্ত্রধারী পুরুষ লইয়া ছুর্গৰাররক্ষক প্রহরিগণকে 
আক্রমণ করিলেন। প্রহরীর হত হইলে, হূর্গদার সম্পূর্ণরূপে 

তাহাদিগের হস্তগত হইল। ইত্যবসরে সার্ জন্ রাম্জে অবশিষ্ট 
স্কচ সৈন্য সঙ্গে লইয়া ছূর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অচিরকাল-মধ্যে 

দুর্গরক্ষক সমস্ত ইংরাজসৈন্য হত হইল, অথবা পলায়ন দ্বারা প্রাণ 
বাচাইল। কতকগুলি টে নদীর জলে গিয়া ঝাপ দিল।| হুগাধ্যক্ষ 

সার্ জন্ সিউয়াড অতি কষ্টে মেথডেন্ অরণ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ 

করিলেন । সর্ধশুদ্ধ চারি শত ইংরাজ হত হয়। সাত কুড়ি মাত্র ইং- 

রাজ পলাইয়। প্রাণ বাচায়। ওয়ালেদ্ সার্ জন র্যাম্জেকে ক্যাপ্টেন 

ও কথ ভেন্কে সেরিফ নিযুক্ত করিয়া ফাইফ অভিমুখে যাত্রা করি- 

লেন? বলিয়া গেলেন যে, যদ্দি ইংরাজেরা ইতিমধ্যে আক্রমণ 

করে, তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহার নিকট সংবাদ প্রেরণ কর! 

হয়। স্কটের! সেন্ট জন্ষ্টনে যে প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী পাইয়াছিলেন, 

তাহাতে কিছুকাল স্থথে সচ্ছনে কাটাইতে লাগিলেন। 

এদিকে ওয়ালেস ফাইফ-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন শুনিতে 

পাইয়। নিউরনার্ড পঞ্চদশ শত দৈন্য লইয়া ব্ল্যাক্মায়রন্ সাইড 

নামক স্থানে তীহাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

সৈন্যের সংখ্যা-বৈবম্যে স্কটেরা প্রথমে অতিশয় ভীত হইলেন। 

তাহারা সেন্ট জন্ষ্টনেও সংবাদ পাঠাইতে পারিলেন না_কারণ 

ইংরাজের। পথ সংরক্ষণ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় ওয়ালেস্ 

একটী সমর-সতা আহ্বান করিলেন। সভায় নান! প্রকার তর্ক 

বিতর্ক হইল--অনেকে অনেক প্রকার মত বলিলেন, কিন্তু ওয়ালেস্ 

বলিলেন যে, প্রাণপণে যুদ্ধ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। 

জনেক বিতগ্ার পরু ওয়ালেসের মতই গৃহীত হইল। ওয়ালেসের 

সৎ সাইসে উদ্দীপিত হইয়া" স্কটেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্ত 

কতমঙ্কল্প হইলেন । তাহারা বন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চতুর্দিকের 

ঙ্ষান্তরা্ সকলে বৃক্ষশাখা গপুতিয়। একটা সুদৃঢ় স্বাভাবিক ুর্ 

করিয়। লইলেন। ছূর্গসমাপ্ত হইতে না হইতে সিউয়ার্ড মসৈন্য 

টি 



৯৮ ওয়ালেমের জীবনবৃত্ত। 

তাহাদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। ইংরাজ-সৈন্ত ছুই ভাগে 

বিভক্ত হইয়া দুই দিক হইতে ছুগ্গ আক্রমণ করিল। সহত্র সৈন্য 

পিউয়ার্ডের অধীনে ও পঞ্চশত সৈন্ত সার আমের ডি, ভ্যালেন্- 

সের অধীনে ছিল। ছুই দ্রিক হইতেই আক্রমণ প্রতিহত হইল। 
এই আক্রমণে অসংখ্য ইংরাজসৈন্য ধরাশায়ী হইল। অবশেষে 

ইংরাজ সেনাপতি ছুর্গ অবরোধ করিতে স্বল্প করিয়া অষ্টশত 

সৈন্য লইয়া! সমজ্ত বন ঘিরিয়| ফেলিলেন এবং অবিরাম ছুগ 

আক্রমণ করিবার জন্ত সপ্তশত সৈন্যসহ ভ্যালেন্সকে রাখিয়া! 

গেলেন। এবং আশ! দিলেন ষে, যদি তিনি ওয়ালেস্্কে ধৃত 

করিতে পারেন, এড্ওয়ার্ড তাহাকে ফাইফের আরল, করিবেন। 

ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ওয়ালেস্ 

ক্রফোর্ড ও লঙ.ভিলের হস্তে দুর্গরক্ষার ভারদিয়৷ ৪ জন মাত্র 

সৈন্য ছুর্গে রাখিয়া অবশিষ্ট যাইট, জন সৈন্য লইয়। সিউয়ার্ডের 
সম্মুখীন হইতে চলিলেন। সিউয়ার্ড উপস্থিত হইতে ন! হইতেই 

তাহার! অগ্রে গিয়া একটা বাধের পার্থে বড় বড় ঘামের মধ্যে 

লুষ্কীযিত হইয়া রহিলেন। ইংরাজের! তাহাদিগকে টের পাইয়া 

“মার! মার।" শবে তাহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। কিন্ত 

স্বদেশের জন্য উৎনর্গীকৃত প্রাণ বীরের দেহ দেবদত্-কঞ্চক-রক্ষিত। 
এই জন্ঠ সেই অপ্পসংখ্যক বীর সেই প্রচণ্ড ইংরাজ-বাহ্িনীর গতি 

প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন। বজ্ঞমুষ্টিতে অনি ধারণ করিয়া 

স্কটের! অংধ্য ইংরাজকে শমন-সদ্নে প্রেরণ করিলেন । ইংরাঁজ- 

সেনা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল ন1; স্তস্ভিত হইয়া 

চিত্রার্পিতের স্তায় দাঁড়াইয়া রহিল। সিউয়ার্ড এই অন্পসংখ্যক স্বচ 

বীর কিরূপে অমংখ্য ইংরাজসৈন্যের গতি প্রতিহত করিল ভাবিয় 

চমকিত হইলেন। তখন সিউয়ার্ড দুর্গ আক্রমণের শের চেষ্টা 

করিছে কৃতসঙ্কর্ হইলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। 

ভিনি সৈন্য দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইব ক্কটেরা এরূপ 'প্র্ণ্ড বেগে 
ভীহাকে আক্রমণ করিল যে তাহাকে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া 



ওয়ালেমের ফান্স-যাত্র।। ৯৯ 

পলায়ন করিতে হইল। সর্ধপ্ুদ্ধ এক শত ত্রিশ জন ইংরাজ এ 
রণে হত হইল । সিউয়ার্ড সার আমেরকে পাচ শত সৈন্য সঙ্ 

দুর্গ অবরোধ করিয়! থাকিতে আদেশ দিলেন এবং ভয় দেখাইলেন 
যে, যদি তিনি সে আদেশ লঙ্ঘন করেন,তাহা! হইলে কলা তাহাকে 

ফাশি কাষ্ঠে বিলম্বিত করিবেন | সিউয়ার্ড প্রস্থান করিলে, ওয়া- 

লেন্ ভ্যালেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! তাহাকে এডওয়ার্ডের দাসত্ব 

পরিত্যাগ পূর্বক জাতীয় দলে মিশিতে অনুরোধ করিলেন । ভ্যালেন্স 

সিউয়ার্ডের আদেশ প্রতিপালনে পূর্ব হইতেই অসম্মত ছিলেন এবং 
আদেশ লঙ্ঘনের পরিণাম জানিতেন; সুতরাং তিনি ওয়ালেসেব 

প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। 

এই মিলিত সৈন্য সিউয়ার্ডের সৈন্তাভিমুখে ধাবিত হইল । এদিকে 

র্যামজে ও কলুথ ভেন্ ওয়ালেসের বিপদ্বার্তা শ্রবণ করিয়া সকলে 

দ্রুত পদে ওয়ালেমের মহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এই মিলিত 

সৈন্য অপেক্ষায় এখনও সিউয়ার্ডের সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল। 

খ্যাবাছুল্যের সাহসে নির্ভব করিয়। সিউয়ার্ড নিজ সৈন্যকে ছুই 

ভাগে বিভক্ত করিলেন । উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
অনেকক্ষণ ধরিয়া সংগ্রাম চলিতে লাগিল। র্যাম্জে ও রুথভেন 

তাহাদিগের তাজা সৈন্য লইয় শত্রু হনন কার্ধ্যে অন্তুত পারদর্শিতা 
দেখাইতে লাগিলেন । স্বয়ং সার জন্ সিউয়ার্ড ওয়ালেসেব শাণিত 

তরবাঁরিতে ধরাশায়ী হইলেন । ইংরাজ সৈন্য সেনাপতির পতনে 

ছত্রভঙ্গ হইয়া! পলায়ন করিল। 
রণে জয় লাভ করিয়া রথ ভেন্, সে্ট জন্ষ্টনে প্রত্যাগমন করি- 

লেন) এবং র্যাম্জে কুপার ছুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুপার 

দুর্গ বিনা যুদ্ধে তাহার হস্তে পতিত হইল। এদিকে ওয়ালেস্ 
'হ্রফোর্ড, গুথ রী (60:76) রিচার্ড ওয়ালেস ও লঙউভিল. অনবরত 

যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া ভ্যালেন্সের আবাসে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন । 

ভ্যালেন্ন চ্ব্য, চোষ্য, জ্রাহ, পেয় দ্বারা তাহাদিগের অভিথি 

মৎকারকরিলেন। 



১০০ ওয়ালেসের জীবনরৃত্ত। 

: প্রত্যষে স্কটেরা সেপ্ট আও, অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথা- 
কার ইংরাজ বিনপ. তাড়িত হইয়া সমুদ্রপথে ইংলণ্ডে প্রস্থান 

করিলেন। তাহার পর তাহাবা কুপার দুর্গীভিমুখে যারা! করিলেন । 

তথায় কিছুকাঁল অবস্থিতি করিয়া দুর্গ উন্মলিত করিয়া! চলিয়া 
গেলেন। 

. ১২৯৮ শ্রীষ্টাব্ের ১২ই জুন এই যুদ্ধ হয় | এই যুদ্ধে সর্বশুদ্ধ ১৫৮* 

জন উংরাজ হত হন। সার্ আল্ডোমর ও সার জন্ সিউয়ার্ড তাহা- 

দিগেব মগ প্রধান । 

এই ব্যাক্ আয়রন্ সাইভ যুদ্ধে স্কটেরা সবিশেষ বীরত্ব 

প্রদর্শন করিয়াছিলেন । চারি, পাচ, গুণ ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখীন 

হইয়াঁও ভীহারা বিন্দুমাত্র ভীত ব! বিচলিত হন নাই। বার বার 
ইী'র'জগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন) বাঁর বার ত্াহাদ্িগের আক্র- 
মণ গ্রতিহত করিলেন। 'বশেষে তাহাদ্দিগের অতিমানষ বীরত্বে 

বিগলিত হইয় জয়লক্্মী তাহাঁদিগের অস্কশায়িনী হইলেন । দুই জন 

স্কট সেনানায়ক এই যুদ্ধে হত হন। ফাইফেব সেরিফ. সার ডঙ্কান 
ব্যাল্ফোর্ ও সারক্রাইষ্টোফর সীটন্ এবং সার জন্ গ্রেহাম আহত 

তন।এই যুদ্ধে র্যাম্জে, গুথরী ও বিষে, অসাধারণ বিক্রম প্রকাঁশ 

করিয়াছিলেন । 

ইহ সাঁমান্ত আরখ্য সমর বটে, কিন্ত ইন্ভাতে স্কট বীরগণের 

শঃসৌরভ সর্বত্র বিকীরিত হইল ।॥ সিউয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদ 

শুনিয়া ফাইফ-স্থিত সমস্ত ইংরাজগণ ফাইফ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। 

কেবল লক্লে ভেনের বারিকে কতিপয়মাত্র ইংরাজ সৈম্ ছিল। সেই 

বারিক চতুর্দিকে জলবেষ্টিত বলিয়] তাহাবা ভাবিয়াছিল, নিরাপদে 

থাকিতে পারিবে । কিন্ত অচিরকালমধ্যে তাহাদ্িগের সে ত্রম 

বিদুরিত হইল। সমস্ত ঙ্ষট যৈন্য ক্যাবেলে সমবেত হইয়া তথা: 

হইতে "স্কট লগ্ুস্ ওয়েল? নামক স্থানে আসিয়া ছাউনী করিল। 

রজনীতে আহারান্তে ওয়ালেস অবাদশপ্যাত্র সহচর সমভিব্য'হারে 

অজ্ঞাত্ব ভাবে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া লক্লেভেনের অভিমুখে 
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যাত্রা করিলেন। অপরপারস্থ বন্দরে উপস্থিত হুইয়! তিনি সহচর- 

বর্ণকে তথায় রাখিয়। অপর পার হইতে লৌক1 আনিবার জন্য স্বয়ং 

জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণকালে একটা সার্টমাত্র তীহার গায় ছিল, 
ও তাহার অনি তাহার গলদেশে বিলম্বিত ছিল। ওয়ালেন অতি 

বেগে হস্ত ফেলিতে ফেলিতে নিমেষমধ্যে অপর পারে গিয়। উপস্থিত 

হইলেন ॥ বোটে লোক ছিল না, সুতরাং তিনি অবাধে তাহ! 

এপারে আনিলেন। মকলে তাহার উপর চড়িয়৷ তাহারা নিশবে 

পাব হইয়া! ইংরাজদ্িগকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিলেন। মুহূর্ত 

মধ্যে সমস্ত ইংরাজ তাহাদিগব অপিমুখে পতিত হইল। সেই ক্ষ 

হুগের সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী এক্ষণে তাহাদিগের করতলম্ত হইল । রজনী- 

তেই এই মংবাদ “স্কট লগুস্ ওয়েলে' প্রেরিত হইল। তথাকার 

স্কট গণ প্রত্যুষে আসি'1 বিজয়ী সহচর-বৃনের সহিত মিলিত হইলেন 

সেই ক্ষুদ্র স্কট সেনা বিজয়োল্লাসে উ্লাসিত হইয়া আট দিন ধরিয়া 

তথায় বিজয়োত্মব করিতে লাগিল। 

আট দ্রিন উৎসবের পর স্কটেবা ছুর্গের ধাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী জন 

করিয়া সেই বোটে করিরা অপর-পারে আদিরা উপস্থিত হইলেন_- 

আমির বোট জ্বালাইরা চলিরা গেলেন, ওয়ালেন্ সেপ্ট জনষ্টীনে 

গন কবিলেন। তগায় বিসপ সিন্ক্লেয়াব তাহ।র সহিত আসিরা 

মিলিত হলেন । ওরালেস, উন্তব প্রদেশে যাইবার নিগিত্ নিতান্ত 

ব্গ্র হইলেন, কিন্ত বিষপ্ তাহাকে নিষেধ করিলেন। কাবণ তখন 

শক্রসেন! স্কট লগ্ডের চতু্দিক বিলোড়ন করির' বেড়াইতেছিল। 

1তে উত্তরস্থিত জাতীয় সেনাব সহিত ওর়ালেস্ মিলিত হইতে 

ন1 পারেন, ইংরাছেরা সেই উদ্দেশো মধ্যপথ সংরক্ষণ করিতেছিল। 

এদিকে*বুকানের আরল, ওয়ালেদের নিকটে যাহাতে ক্র গ্রকার 

'খাদা্ীমন্তর যাইতে না পার, কেবল তাহার চে্টী করিতেছিলেন। 

ইংরেজদিগের এই সকল চেষ্টা স্বেও চতুর্দিক্ হইতে দরিদ্র 

লোক গুয়ালেমের পতাকাদুল আসিয়া দান্ডভাইতে লাগিল । তরুপ- 

বয়স্ক র্যাণ্ডেলফ, "মরে? হইতে ওয়ালেদের সাহাধ্যার্থ অনেরগুলি 

যাহ 



১০২, ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

লোক গাঠাইয়! দিলেন। ইত্যবনরে জপ্ ও বেয়ার গুপ্তভাখে 
শত্রসেনার আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিয়া আমির ওয়ালেস কে বিদিত 

করিলেন। ওয়ালেদ্ দেই সংবাদ পাইয়া জপ, ট্টিফেন, ও কার্লে 
গ্রভৃতি পঞ্চাশত মহচর নমভিব্যাহারে মেণ্ট জন্ষ্টন্ হইতে এয়ারেথ 
দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে একটা বিধবা রমণী জাতীয় 
ভাবে উদ্দীপিত হইয়! সেই ক্ষুদ্র সেনার প্রয়োছনীর যাবতীয় 

থাদ্যসামগ্রী সংযোজন করির়[ছিলেন? একটী জালুক পথপ্রদর্শক 

হুইয়া রাত্রিযোগে এই ক্ষুদ্র বেনাকে সেই প্রাকারপরিথা-বেষ্টিত 

দুর্গসমীপে আনয়ন করিল। ছুর্গেব পশ্চাদ্ন্তাগে একটা ক্ষুদ্র গুপ্ত 

সেতু ছিল। স্কট. বীরবৃন্দ সেই সেতু দিনা ছুগের ভিতর প্রবেশ 

করিল। রাত্রি তখন প্রায় সাদ্ধ এক গ্রহর। ইংরেজেবা নিরাপদে 

পান ভোজনাদি করিতেছিল--এমন সমর ওয়ালেম্ সেই দালানের 
দ্বারে দেখা দ্রিলেন। সকলে ভয়চকিত নেত্রে তাহার দিকে তার্াা- 

ইতে লাঁগিল। নিমেষ মধ্যে ওয়ালেদের শাণিত তরবারি ছুর্গাধ্ক্ষ 

উম্ লীনের মস্তক ছেদন করিয়া কেলিল। ছুর্গাধিনায়কেব পতনে 

ইংরাঁজের। ইতি কর্তব্য-বিমুঢ় হইয়1 পড়িল। একে একে ছূর্গবক্ষক 

একশত ইংরাজ স্কট বীর-বুন্দের প্রচণ্ড খড়গাঘাতে শমননদনে প্রেরিত 

হুইল । ওয়|লেস. তাহার পর তাহার খুল্পতাতকে কারামুক্ত করিলেন। 

টম লীন ওয়ালেসের কিছু করিতে না পারিয়া তাহার খুল্লতাতকে 

ধরিয়। আনিয়! কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুবাত্মা সেই 

বৃদ্ধের হস্ত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া অন্ধতমোময় জল গহ্বর- 

মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। বৃদ্ধ_ত্রাতুপ্পুত্র কর্তৃক শৃঙ্খলমুক্ত 

হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। বিজয়ী বীরবৃন্ 

আত্মানন্দে জয়ধবগি করিতে লাগিলেন। সে রাত্রি তাহার তথায় 

সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। পরদিন ও তাহারা তথায় অবস্থিতি" 

করিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল ইংরাজ আক্রমণকারীরা আসিয়। 

ভীহাদিগের বিশ্রাম-সুখের ক্ষাণক ব্যাঘাদ্ধ সম্পাদন করিতে লাগিল । 

স্বটের। গ্রুতিবারই তাহার্দিগের জাক্রমণ প্রতিহত করিতে 
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লাগিলেন। এইরূপভাংব তাহারা দ্বিতীয় রাত্রিও তথায় যাপন 

করিলেন। 

পরদিন এুতাষে তাহারা তথ! হইতে ড্থার্টনাভিমুখে যাত্রা 

করিলেন। নগরেধ অদূবব্ী টরউইড. নামক স্থানে তাহাবা সমস্ত 

দিবস যাপন করিয়া রজনী আগত হইলে গুপ্তঙাবে নগর-মধ্যে 

গ্রবেশ করিলেন । তথায় জাতীর ভাবে উদ্দীপিত ওয়ালেসের পুর্ব 

পরিচিত এক বিধবা রমণী বাদ কপিতেন। ওযালেস, তাহাব গৃহে গিয়া 

উপস্থিত হইলেন। বিধব। রমণী স্কটিশ্ বীরবুন্দকে প্রাকার- বেষ্টিত 

সমীপবর্তিনী গোলাবাড়ীতে লইয়া গির। শুকায়িত করিয়া বাখিলেন। 

এবং তথায় চন্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বাবা তাহাদিগকে অতিথি- 

সৎকার করিলেন। তাহার নয় পুত্র ছিল। তিনি সকলকেই 

ওয়ালেসের ব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য শপথ করাইলেন। বিধবা 

রঙ্গ ইংবাজদিগকে কর প্রদান করিয়। সুখে ও স্বচ্ছন্দে নগরে বাস 

করিতোছ্লেন, কিন্তু জাতীয় দলের আগমনে €স শান্তিতে 

জলাগ্ুলি দি জাতীয় কাথ্যে আয্মোত্গ কবিলেন। ওয়ালেন্ 

যে যে গৃহে ইংরাজের বাদ করিতেছিলেন, বিধবা বমণীকে সেই 

সেই গৃহে সক্কেতচিহ 1দয়। আঁ।দতে আদেশ করেন। তাহা সম্পন্ন 

হইলে তিনি ও তদীয় সচবর্গ অস্ত্র শস্ত্রে সুাজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে 

আরোহণ পূর্বক নগরপথে বাহ্গত হইলেন। তাহাবা সব্ধপ্রথমে 

একটা হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন করেক জন ইংরাজ 

তথায় পান ভোজনাদি করিতেছিলেন। ওয়ালেসেব প্রচও খড়ীাঘাতে 

তাহারা অনেকেই ভূশারিত হইলেন। তাহার সহচর অবশিষ্ট 

ইতরাজগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। হোটেলের অধ্যক্ষ 

এই ঘটনায় আনন্দে আট খানা হইলেন, এবং মদ্য মাংসাদি দ্বারা 

তীহাদ্দিগের অতিথিনৎকার করিলেন ।॥ তাহাদিগকে পরিতোষ 

পূর্বক পাঁনভোজনাদি করাইয়| হোটেল-স্বামী পথদর্শক হইয়া তাহা- 

দিগকে- গ্রতিহিংসার কার্ঠে লইয়। গেলেন। তিন শত ইংরাজ 

নগররক্ষার্থে নিয়োজিত ছিলেন; সেই রঞ্জনীতেই তাহারা একে 



১০৪ ওয়ালেমের জীবনরৃত্ত। 

একে সকলেই জাতীয় দলের হস্তে পতিত হইলেন । কুর্ষের্যাদয়ের 

পূর্বেই ওয়ালে ও নদীয় দল নগরের অদৃববর্তাঁ গুহা-মধ্যে পিয়া] 

প্রচ্ছন্ন ভাবে সে দিবস অতিবাহিত করিলেন। পাস্থনিবাঁসের অধি- 

স্বামী অপর্যাপ্ত মদ্যমাংস দ্বার তথায়ও তাহাদিগের সবিশেষ পুজ। 

বিধান করিলেন। রজনীযোগে তাহাব। রোজনীথ্গিরিছুর্গের অভি- 

মুখে যাত্রা করিলেন। এই দুর্গে অনেক ইংরাজ সৈন্য ছিল। একটা 
ক্ষুদ্র পর্বতের উপর এই ছুর্গটা অবস্থিত ।স্কটেবা! বনবাজির মধ্য দিয়া 

গু ভাবে ধীরে ধীরে পর্বতেৰ অধিত্যকা গ্রদেশে গমন করিলেন। 

দুর্গের অধিবাসীরা তৎকালে কোন বিবাহ উপলক্ষে গির্জায় গমন 

করিয়াছিলেন, কয়েক জন মাত্র দাস ছুর্গে অবস্থিতি কবিতেছিল। 

' স্থতরাৎ স্কটেরা অবাধে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎ্কাল 

পরে ইংরাজের! গির্জ। হইতে ফিরিয় ছুর্গদধারে আসিয়া উপস্থিত 

হুইলেন। তাঁহার! সংখ্যার অশীতি জনবা কিঞ্চিৎ অধিক ছিলে | 

দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইবাঁমাত্র স্কটের| প্রচণ্ড নেগে তাহাদিগের উপর 

আসিয়া পড়িলেন। নিনেষ-মধ্যে সমস্ত ইংরাঞ্জ ভূতলশামী হই- 

লেন। সাত দিন ধরিয়া স্কটেরা তথায় বিজর়োত্সব করিয়া, দুর্গের 

দ্ব্যজাত লুন করিয়া ইহাতে অগ্নিপ্রদান পূর্বক প্রস্থান কবিলেন। 
এখান হইতে স্কটেরা ফলসন্ নামক স্থানে গমন করিলেন। 

তথায় আরল্ দ্যাল্ কম বন করিতেছিরেন। গ্রেহাম্, বইডূ লুণ্ডি, 

নের রিচার্ড, এডাম্ ওয়ালেস, ও বারে প্রভৃতি ওয়ালেসের বন্ধুবর্গও 

ম্যাল্কমের আলয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার! সকলেই 
মহাসমাদরে ওয়ালেম্কে গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেদ্ ক্রিদ্মছ 
পর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি করিলেন । এস্ানে অবস্থিতিকালে তিনি জন- 
নীর মৃত্যুসংবা্দ পাইলেন। তদীয় জননী এলার সিল হইর্ডে তাড়িত, 
হইয়া, ডন্ফালিন্ আবিতে আশ্রয় গ্রথণ করিয়াছিলেন । সেই 
স্থানেই তাহার মৃত্যু হয়। জননীর মৃত্যু-সংবাদে ওয়ালেস্ নিরতি- 
শয় কাতর হইলেন) এবং নিজে তাহার সমাধি কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে 
যাইতে দাহসী ন! হওয়ায় জপ ও বেয়ারকে মহাসম্ানের সহিত সে 
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কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার জন্য পাঠাইয়া দ্িলেন। একদিন গ্যারিবন্তী- 

কেও এইরূপে প্রাণাধিক প্রিয়তম| ভার্ধ্া আনিতার সমাধিকার্য্য 

সম্পাদন করিবার ভাব আতিথেয় আশ্রয়দাতা কৃষকের হস্তে সমর্পণ 

করিয়া পলায়ন দ্বার! অন্থুসরণকারী অষ্টি গণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা 

করিতে হইযাছিল | 
ডগ্লাঁস ডেলেবসার উইলিয়ম্ ভগ লাস, ওযালেস, আবাব ()০- 

115২1810)দমবক্ষে্রে অনতীর্ণ হইযাছেন,গুনিয়া জাতীৰ ব্রন্ঠ উদ্যা- 

পনের অংশ গ্রহণে কৃতসঙ্কন্প হইলেন । যদিও তিন যৌবনে অগত্যা 

এড ওয়ার্ডের অধীনতাস্বীকাব করিয়াছিলেন যদিও তিনি ইতবাঁজ রমণী 

বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি জাতীয় ভান তাহার হৃদয়কে পরি- 

তাঁগ কবে নাই। ততকাঁলে তদীয় পড়ীর কোন আম্মীয় সাঙ্গচার 

(৭0019) নামক ছূর্গ অধিকাৰ কবিতেচিলেন। তিনি সেই 

রগ ও ডর্গলা. ডেলেব মধ্যবর্তী স্তানে পূর্ণ ধ্বংস বিস্তাব করিয়া 

ছিলেন। ডগলাস্ দেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবাৰ জন্য 

আজ স্বয়ং সেই ছুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন । তিনি টম্ ডিক্সন্ 

নামক একজন ভূতাকে অগ্রে তথায় প্রেরণ কবিলেন। পথিমধো 

এও্ডার্ঁন নামক এক জন ছুর্গবাপীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 

হইল। ডিকসন তীহার সহিত আপনার অশ ও পবিচ্ছদ 

পরিবর্ঘন কবিল ; এবং সেই পরিচ্ছদ পবিয়া কাষ্ঠেব বোঁঝা লইয়া 

প্রত্যুষে দুর্গমধো প্রবেশ করিবে স্থির কবিল। এগাসনের নিকট 

অবগত হষঈল যে দুর্গ মপো ৪* জন মাত্র মন্ত্রাবী পুরু আছে। টম্ 

ডিক্সন সেই বেশে ও সেই অশ্খে দুর্গাভিমূখে যাইতে লাগিল; এ 

দিকে এগ্ডার্সনও পশ্চাদ্ব পরী হঈরা ডগলাঁদকে লইয়া! আবার ছুর্গের 

দিকে ফিরিল। ডগলান,ও ডিকৃসন্কে অদূরে লুক্কারিত রাখিয়! 

এগ্তাস্ একাকী দুর্গবাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। এত প্রত্যুষে 

্বার খুলিতে হইল বলিয়া দ্বাবী তাহাকে অতিশয় তিরস্কার করিল। 

দ্বার খুলিবাঘাত্র এপ্ডার্সন্ গুটকতক ডাল কাটিয়া দ্বাবে এরূপ ভাবে 

ফেলিল যে, দ্বার আর বন্ধ করা গেল ন1। সেই অবদরে এগাসনের 
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১০৩ ওয়ালেসের জীবনরৃন্ত। 

লঙ্কেতানুযায়ী ডগলাস নিঞ্জ দল-বল মহ ছুগর্মধ্যে প্রবেশ করিল। 

দর্ব প্রথমে প্রহরী, ও তাহার পর একে একে সমস্ত ইংরাজ ধরাশায়ী 

হইল। কেবল এক জন মাত্র ইংরাঙ্জ প্রাণ বাচাইয়া ডুরিস্ডিয়ারে 

(1)0015469:) গিয়া এই সংবাদ দ্িল। ডগলাস্কে আক্রমণ 

করিবার নিমিত্ত অচিরকাল মধ্যে টাইবারস্ মুরে একটা ইংরাজসেন] 
সমবেত হইল। ডগ্লাস, ডিকৃমন্ দ্বারা এই আসন্ন বিপদের বার্তা 
ওয়ালেসের নিকট পাঠাইলেন। ওয়ালেস তৎকালে লেডেন 

গড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়] 

উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন । পরে কিল দিথ্ (018) 1) ছূর্গ 

অধিকাঁর করিবেন সঙ্কল ছিল। তৎকালে র্যাভেন্ন ডেল, (325908- 

9816) এই দুর্গের অধিপতি ছিলেন। তিনি কার্ধ্যাস্তরে স্থানান্তরে 

গিরাছিলেন। কিন্তু লর্ড কিউমিন্ তাহার অন্বপস্থিতিকালে ছুর্গে 

রাস করিতেছিলেন। ওয়াঁলেস্ ছুর্গাবরোধের ভার ম্যাল কমের 

হস্তে প্রধান করিয়া! ডগ লাসের সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। পথি- 
মধ্যে অভাবনীয় রূপে র্যাভেন্মডেলের স্থিত তাহার সাক্ষাৎ 

হুইল। র্যাভেন্স ডেল, পঞ্চাশৎ মাত্র সৈন্য সহ তদীয় ছুগাভিমুখে 

গ্রতিনিবৃত্ত হইতৈছিলেন। মত্ত মাতক্ষের উপর যেমন সিংহ লক্ষ 

প্রদান করে, সেই রূপ ওয়ালেস্ ও তাহার সৈন্যগণ সেই ক্ষুদ্র 

ইতয়াজসেনার উপর 'প্রচণ্ডবেগে পতিত হইলেন। উর্ধশ্বাসে ইংরা* 

জের! পলাইয়! কিল মিথ ছুর্গাভান্তবে আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা 
করিল। কিন্তু ম্যালকম ছুইশত ক্ষটিশ সৈনা লইয়! ছূর্গ অবরোধ 
করিয়াছিলেন, স্ৃতরাং ইংরাজের। তথায় যাইবাঁমাত্র অবরোধকারিণী 

ও অনুমরণকারিণী স্কটিশ সেনাদ্বয়ের মধ্যে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়| 

গেল। ওয়ালেস, লুণ্ঠন ব্যাপারে গ্রবৃন্ত ন। হইয়া ডগলাষের সাহা 

্যার্থ ধাবিত হইলেন। 

পথিমধ্যে লিন্লিখগো। পীল, ও ডল.কীথ (081719:) প্রভৃতি 
দুর্গ তাহার ভন্তে (10110)20৭ 7১691) খাতিত হইল । এদিকে ওয়া- 

লেসের উপযুঠপরি বিয়ে প্রোৎসাহিত হইয়া অনেক স্কটিশ বীর 
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তাহার পতাকাচ্ছায়ার পিয়া ধাড়াইলেন। লডার্,দীট ন,বাস্ (8938) 

ছিউদি হে (নু (১৩ 7) প্রভৃতি আপন সৈন্য সহ ওয়ালেসের 

সহিত মিলিত হইলেন । এই মিলনে ওয়ালেস্ ও ম্যাল.কম্ অতিশয়, 

আনদ্দিত হইলেন । পীবল সে(7১০9)193) আপিয়! ওয়ালেস, ঘোষণ! 

করিলেন-ধাহার! তাহাদ্দিগের সহিত মিল করিবেন, তাহার! সবি- 

শেষ পুরস্কৃত হইবেন । ওয়ালেসের সৈন্যসংখ্য। ক্রমে ছয় শত হয়! 

দাড়াইল। তিনি এই ক্ষুদ্র সেন লইয়] ক্লাইডেস.ডেলাভিমুখে যাত্রা 

করিলেন। এদিকে ইংরাজের1 মাস্কহার ছুগে ডগ্লাসংকে অবরুদ্ধ 

করিয়া! রাখিয়াছিল। কিন্তু ওয়ালেস, আসিতেছেন শুনিয়াই উদ্ধ- 

শ্বাসে ইংলগাভিমুখে পলায়ন করিল। ওয়ালেস্ তৎকালে ক্রফোর্ড 

মুর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের পালয়ন-বার্তা শুনিয়। 

ওয়ালেস ম্যালকৃমের হস্তে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়! আসার তার রাখিয়া 

স্বয়ং তিন শত মাত্র সশস্ত্র অশ্বারো হী বাছাই সৈন্য লইয়া! শত্রদিগের 

পম্চাদগামী হইলেন এবং ক্লোজবরণে (01999১01) গিয়া শক্রদিগকে 

ধরিলেন। গশ্চাদ্বর্তী এক দলের সহিত তুমুল সংগ্রাম বাধিল। , 

নিমেষমধ্যে প্রায় দেড় শত ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। অগ্রগামী 

সৈন্য এই সংবাদে পশ্চাদ্বন্ররঁহইল। এদিকে ম্যালকমের সৈন্যও 

ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিপিত হইল। মিলিত স্কটিশ সৈন্য 

প্রচণ্ডবেগে মিলিত ইংরাজ সৈন্যের উপর আসিয়া পতিত হইল। 

সে প্রচণ্বেগ ইংরাজের! সহিতে না পারিয়া আবার পলায়ন করিল । 

আবার স্কটেরা অনুসরণ করিল। ডালস্ুইউটন (3918স10600) 

পৌছিবার পূর্বেই পাঁচ শত ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। তথাপি অনু 

সরণে বিরাম নাই। অশ্ব ক্লান্ত হওয়ায় ওয়ালেস, ও গ্রেহাম্ পদদ্রজে 

অনুনরঞ করিতে লাগিলেন । দেই মম সৌভাগ্যক্রমে আডাম্* 

কোরী (8%0 0026) জন্ষ্টন্, কার্ক প্যাটিক্ ও হ্যালিডে নব বল 

সহ ুয়ালেসের সহিভ আসিয়] মিলিত হইলেন। ওয়ালেস্ মগ 

দেন! লইয়া আমিবার জনষ্জ গ্রেহাম্কে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং এই 

নবাগত টদন্য হইতে একটা অশ্ব লইয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক নৰ 



১০৮ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

বূল সমভিব্যাহারে অনুনরণে প্রবৃত্ত হইলেন | পথে তাহার! ইংরাজ- 

মেধ যজ্ঞ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডুরিসডার, ()0- 

84০7) ইনক্ (8:০0) ও টাইবারমুরের দুগ্ণধ্যক্ষগণ নিহত হইলেন । 

ককৃপুল্ (9০০%০০1) নামক সেতুর ধারে অমংখ্য ইংরাজ নিহত হইল। 

অনেকে নদী পার হইয়া যাইতে জলমগ্র হইল। এখানে কেয়ার- 

লাভেরক (08901871008) স্থানের অধিপতি ম্যাক্সওয়েল (৪য- 

০]]) ওয়ালেসের সহিত আপিয়। মিলিত হইলেন। সে রাত্রি 

তাহারা কেয়ারলাতেরক্ স্থানে অবস্থিতি করিয়া পরদিন উঠ্ঠিয়। 

ডম্ফিজ ()900993) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ঘৌষণ। করিতে 

করিতে যাইলেন যে, স্কটলণ্ড আবার জাতীয় দলের হস্তে পতিত 

হইয়াছে, স্ৃত্তরাং আর ভয়ের কারণ নাই। ইংরাজের! যে যেখানে 

ছিল স্থলপথে বা জলপথে ইংল্ডে পলায়ন করিল। কেবল একজন 

মাত্র ইংরাজ এখনও স্কট লণ্ডে প্রতৃত্ব করিতেছিলেন। কেবল ডরণ্তী- 

দুর্গ এখন মটন (10:02) নামক ইংরাজের অধীনতা শ্বীকার 

করিতেছিল। তড়িন্ন সমস্ত স্কট ল্ডে আবার জাতীয় পতাকা! উড্ভীন 
হইল। 

কিন্তু একটা বৈদেশিকের চরণ স্কট লগ্ড-বক্ষে থাকিতে ওয়ালেসের 

শান্তি নাই। এইজন্য তিনি ডগলাসের হস্তে পুনরাধিকৃত প্রদেশ- 

সমূহের রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া ডণ্ডী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
তথায় উপস্থিত হইফ্লাই তিনি নগরাবপোধে প্রবৃত্ত হইলেন। মরন 

প্রাণ-ভিক্ষায় আত্মমমর্পণ করিতে চাহিলেন ; কিন্তু ওয়ালেন তাহা: 

তেও সন্মত হইলেন না। 

এই সময় এডওয়ার্ড সসৈন্য ফা্পে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
স্কট নণ্ডের ইংরাজমেধ যজ্তের বার্তী অবগত হইয়া এডওয়ার্ড মহতী 
সেনা সহ স্কট লণ্ড আক্রমণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন * ওয়ালেস্ ভণ্তীর 
অবরোধে নিযুক্ত রহিয়াছে, এমন সময় এক দিন তাহার বিশ্বস্ত 

ভৃত্য জপ আগিয়া সংবাদ দিল যে, এড্ওঘার্ড একলক্ষ সৈন্যসহ স্কট- 
লণ্ডাভিমুখে আসিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া ওয়ালেস্ দুই 



ওয়ালেসের ফ্বান্ন-যাত্রা'। ১০৯ 

বাজার সৈন্য সহ স্কিম্জিওবকে ডণ্ডীব অবরোধকার্ষেয নিয়োজিত 

করিয়া স্বয়ং আট হাজার সৈন্য লইয়! সেপ্ট জন্ষ্টনাভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন । এখানে তিনি ইংরাজদিগের প্রতীক্ষা করিয়া কয় দিন রহিলেন। 

ইত্যবসরে ইতরাঁজসেনাপতি উড্ষ্রক দশ সহজ সৈন্য সহ ষ্টার্লিউব্রিজ 

নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । যেন একখানি কাল. মেঘ 

আসিয়। স্কটলগ্ডের সৌভাগ্য-থরধ্যকে আচ্ছাদন করিল | 

ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

সেরিফ মুইয়ারের যুদ্ধ--ফলকার্কের যুদ্ধ-সার্জন্ €গ্রহামের 

মৃত্যু_ক্রসের সহিত ওয়ালেনের সাক্ষাৎ__লিঙ.লিথ্ 

গাঁউএ ইংরাঁজেরা সহসা আক্রান্ত ডণ্তী অধিকৃত_ 

ওয়ালেসের পদত্যাগ-ফান্সে গমন__লিনের 

জন হত-ফরামিরাজ কর্তৃক মহা 

দমাঁদরে ওয়ালেসের গ্রহণ । 

ডণ্ভীর অববোধ উত্তোলিত কবাই উভ্্রকের লক্ষ্য ছিল। এই 

উদ্দেশ্যে, টে নদীতে রণতরি সকলও প্রেরিত হইল। মহতী সেনার 

অধিনায়ক হইয়। আসায় তাহার অন্তরে হ্কট- ভীতি উদ্দিত হয নাই। 

বিশেষতঃ তাহার স্থ্দক্ষ পথদর্শকেরা তাহাকে লম্ুখবতী উপত্যকা 

প্রদেশ পরিহার পূর্বক ষেপ্ট জন্ষ্টনের দিক্ দিয় লইয়া যাইতে মন্কর 

করিয়াছিল; উক্ত উপত্যক। প্রদেশে ওয়ালেম্ সসৈন্য শত্রুর আক্র- 

মণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । উড্ক্ অধিত্যক। প্রদেশ দিয়া যাইবার 

সুময় দ্েখিলেন স্কট সৈন্যের সংখ্যা তাহার সৈন'-সংখ্য। অপেক্ষা অল্প। 

দেখিয়া ুদধার্থী হইয়া, অতর্কিত ভাবে সেই উপত্যকা-গ্রদেশে নামি- 

লেম। ইংরাজ- সৈন্য এরূপ ধীরভাবে চলিতেছিল যে সার্ জন্ রামজে 

তাহাদিগকে সর্ব প্রথমে বিয়া আঁরল্ ম্যাল্ফমের লোক জন 

রলিয়। বিবেচন। করিয়াছিলেন । কিন্তু ওয়ালেসের স্ুতীক্ষ চক্ষু নিমেষ: 

৭9 



5১০ ওয়ালেসের জীবনরৃত্ত। 

মধ্যে আগন্তকগণের স্বরূপ বুঝিতে পারিল। অমনি তিনি তীহার 

সৈন্যগণকে রণনজ্জীয় সজ্জিত হইয়া! সেরিফ. মুইয়ার ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ 

হইয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন ৷ ইংরাজের! গ্রচবেগ সেই 

শ্রেণীবদ্ধ স্কট্সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। উভয় পক্ষে ঘোর- 

তর সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। বন্গন্ধরা কধির-কর্দমিত হইয়া উঠিলেন। 

কটবীরবৃনদের অতিমান্ষ রণনৈপুণ্যে সমস্ত ইতরাজসৈন্য সেনাপতি 

সহ রণে নিহত হইল । ইংরাজসেনার নিধনে বহুমুল্য দ্রব্জাত স্কা- 

গণের হস্তগত হইল। 

ওয়ালেন্ দ্রুতগতিতে ষ্টার্লিং সেতুর অভিমুখে যাত্রী করিলেন। 

তথায় যাইয়! তিনি সেতু ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং নদ্দী গর্ভে অসংখা 

খোঁটা প্রোথিত করাইলেন-যেন সেনাগণ কোনমতে নদী উত্তরণ 

করিয়া আঁদিতে. ন। পারে । অদ্ূবে নদীবক্ষে ইংরাজ রণতবি সকল 
বিপৎকালে ইংরাজগণকে বহন করিয়ী লইয়! ধাইবাঁর জন্য সক্জিত 

ছিল। তিনি লডার নামক সহচরকে তাহাতে অগ্নি প্রদান কবিবার 

জন্য প্রেরণ করিলেন । লওর কা্য্য সি্ধ করিয়া অবিলম্বেই তাহার 

সহিত আঁসিয়া মিলিত হইলেন । এদিকে সীটন্, আরল্ ম্যাল্কম, সার 

জন্ গ্রেহাম্ প্রভৃহিও আপন আপন অন্ুযাত্রিকবর্গ সহ তথার আসিয়া 

ওয়ালেসের বৈন্যসখ্য। ম্মীত করিলেন। , 

অবশেষে সংবাদ আসিল এড ওয়ার্ড অগণ্য অনীকিনীসহ টফিটেনে 

(:00)8102) আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছেন। এড ওয়ার্ড মত্ত মাতঙ্গের 

ন্যার চতুর্দিক আলোড়ন করিয়া আসিতেছিলেন--অধিক কি সেন্ট 

জন্ষনের নাইট্গণের সম্পত্তিও তিনি পরিহার করেন নাই। এদিকে 

 জয়কেতে বুটের শ্টীয়ার্ট (36৫৮2: 0£ 38) দ্বাদশ নহত্র সৈনা লইয়! 

এবং কিউমিন্ বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া ফল্কার্ক রণক্ষেত্রের অদূরে বুণের , 
ফলাফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ওয়ালেস্'দশ সহশ্র মাত্র সৈন্য 

লইয়! সেই অগণ। ইংরাঁজ অক্ষৌহিনীর সম্মুখীন হইলেন। তাহার পক্ষে 
আরল্ ম্যালকম্, সার্জন্ গ্রেহাম্, রাম্জে, 'নীটন্ লডর্, ল্ডিন্ এবং 

_আডাম্ ওয়ালেস্ এই কয় জন সেনাপতি ছিলেন। এডওয়ার্ড এক লক্ষ 



ওয়ালেন্রে ফান্স-যাত্রা ॥ ১১১ 

সৈন্য লইয়। সাগর-গাঁমিনী উত্তালতরঙ্গিণী আ্োতশ্বিনীর ন্যায় টফচিচেন্ 

হইতে স্ীমন্নন্যুব (318081090 101) ক্ষেত্রীতিমুখে ধাবিত হইলেন । 

ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগা সহজ নহে স্কটলগ্ডের দুর্ভাগ্যবশতঃ 

এই মুমূর্ষু সময়ে স্কটিশ সৈনামধ্যে অন্তর্কিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। 

ন্বজাঁতি বিশ্বাসঘাতক কিউমিন্ ওত্বাীলেসের প্রতি বিদ্বে-বিশিষ্ট হইয় 

তাহার সৈগ্কমধ্যে ভেদ উত্পাদন করিল। কে মেনাপতি হইবে ইহা 

লইয়| দারুণ মতভেদ উপস্থিত হইল। কিউমিন্ আপত্তি তুলিল যে 

্টযাট উপস্থিত থাকিতে নৈনাপত্য গ্রহণে ওয়ালেদের কোন অধিকার 

নাই_আর ই্যাটেরও ইহাতে লক্গত হওর়| উচিত নহে। দুষ্টমতি 

কিউমিন্ যেরূপ আশ! করিম্নাছিল তাহাই ঘটিল। ওয়ালেস্ এরূপ সন্কট- 

কালে সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিতে অস্বীকুত হইলেন। যখন সমস্ত জাতি 

একবাক্যে তাহাকে জাতীয়-শাসন-কর্তার পদে।/অভিযিক্ত করিয়াছে, 

তখন ব্যভিবিশেষের কথায় তিনি এক্সপ মুনুর্ধ সময়ে কর্তৃত্ব পরিত্যাগ 

করিতে অন্বীকুত হইলেন। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি জাতীয় স্বারীনতা- 

সমবে আজ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র সহায়তা করে নাই, জাতীয় অধিনার কন 

গ্রহণে তাহাৰ কি অধিকার আছে? ওযালেস্ এরপ প্রস্তাবে অপমান 

মূনে কজিলেন।॥ বিশেষতঃ ঘাটের বাক্যে তিনি ক্রোধে উদ্দীপিত 

হয় উঠিলেন। ইযা্ট অন্য পক্ষণর পুঙ্ছে শেভিত পেচকের সহিত 

তাহার তুলন। কবিলেন, এবং বলিলেন যে যদি তাহাঁদিগের সৈন্য 

লষ্য়| তাহারা চলিয়া যান, তাহা হইলে ওয়ালেদ্ কেমন করিয়। যুদ্ধে 

জী হন দেখ! যাইবে। গুয়ালেস. আর নহিতে পরিলেন না__বুঝি- 

লেন স্কট লণ্ডের নুখসূর্য উদিত হইবার অনেক বিলম্ম আছে-_বুঝি- 

লেন স্কট লগ্ডের অদৃষ্টে এখনও অনেক ছুঃখ ্বাছে_বুঝিলেন এরূগ 

গৃহশক্র'খাকিতে রিজযবেব আশ। সুদূবগবাহত। বুবিয়া তিনি আপ- 

মার *শ সহজ সৈন্য লইয়া ফল্কার্ক রণক্ষেত্রর পূর্ববর্তী অরগ্যমধ্যে 

প্রবেশ করিলেন । ্ট়ারট আপনার ভ্রম এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। 

বুঝিলেন "তিনি বিশ্বাসথাষ্ঠক কিউমিনের কুহকে পড়িয়া স্বজাতির 

সর্বনাশ করিলেন_বুরিলেন এ রিষম সমরের একমাত্র যোগ্য নেতা 
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ওয়ালেন্-_বুঝিলেন এ সাধের মুকুট তাহার মন্তকে দাঁজিডেছে মা 
বুঝিলেন বিধাঁত! তাহাকে জাতীয় সেনাপতি করিয়া! পাঠান নাই. 
বুঝিয়! তিনি বিষাদে নিমগ্ন হইলেন । সমস্ত স্কটিশ-শিধির বিষাঁদ-মেখে 
আবৃত হইল । 

স্ুচতুর এড্ওয়ার্ড এই অভ্তবিচ্ছেদবের সংবাদ পাইলেন-_পাইয়াই 
আবল হিয়ারফোর্ডকে ত্রিশ সহত্র সৈন্য সহ অবিলঙ্ষে ই্য়ার্টের বিরুদ্ধে 

প্রেবণ করিলেন। ইট তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। কিছু 

কাল উভয় পক্ষে অতি ঘোরভয় রণ হইতে লাগিল অবশেষে ইতযা- 
জেরা রণে ভঙ্গ দিয়া ইংরাজ সেনানিবেশে গিয়া আশ্রম্ব গ্রহণ করিল। 

বিশ মহত ইতবাজ এই রথে হত হয়। ওয়ালেল্ দূর হইতে ই়ার্টের 
বাবর দেখিয়া আনন্দে উচ্ছসিত হইলেন_ এবং বার বার হস্তকম্পন 

' দ্বাবা ছয়ার্টের প্রশংসা! করিতে লাগিলেন! 

কিন্তু এড ওয়ার্ড সংকল্প হইতে বিচলিত হুইবার নছেন। তিনি 

আবার চল্লিশ হাজার দৈন্য দিয়া ক্রদ্ ও বিসপ্ বেকৃকে স্কটিশ 
নৈন্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এবার ওয়ালেসের মন কাতর 

হইল--ভাবী জাতীয় অমঙ্গলের আশঙ্কায় তীহার চিত্ত দোলায়মান 
হইল। একবার ইচ্ছ! করিলেন অভিমাঁনকে পদদলিত করিয়। জাতীয় 

কার্যে আত্মাহুতি প্রদান করেন, কিন্ত এবার জভিমান ন্বদেশানু- 

রাগকে পরাজিত করিল । তিনি গ্যারিবল্ভীর ন্যায় বলিতে পারি- 

লেন না যে সামান্য পদাতিকরূপেও যদ্দি জাতীয় কীর্ধ্য করিতে পারি, 

তাহা হইলেও আঁপনার জীবন সার্থক মনে করিব । গ্রস্থলে গ্যারি- 

বল্ভীর সহিত ওয়ালেসের তুলনা হয় না । তিনি কোন্ প্রাণে জাতীয় 
স্বাধীনতা রক্ষার ভার বিলাস-লালিত অদুরদর্শী ্য়াটের- হস্তে নমর্পণ 
করিয়া সাংখ্য পুরুষের ন্যায় উদ্াসীনভাবে দুরে দীড়াইয়া জাতীয় বল-, 
ক্ষয় দেখিতে লাগিল্লেন? না ওয়ালেন্? তোমার জীবনের সমস্ত ্ 

কার্ষের সহিত আদ্যকার ব্যবহারের সঙ্গতি নাই। তুমি থে জাতীয় 

স্বাধীনতার জন্য আজীবন সর্বন্থথে শ্বেম্ঠীবঞ্চিত, আজ ছাঁর' অভি- 
মাঢনর দাস হইয়। সেই জাতীয় স্বাধীনভারত্রকে করে পাইয়াও মত্ত- 
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'মীতঙ্গের ন্যায় পদতলে প্রক্ষেপ করিলে? অথবা তোমার কি দোষ? 
বিধাতার নির্বান্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? 

ক্রম ও বেকের আগমনে কাথুরুষ কিউমিন্ সর্বাগ্রেই রথে ভঙ্গ 

দিয়। পলায়ন করিল। কিন্তু বীরবর য়া ও তদীয় বীরসৈনাদল 

দেহে প্রাণ থাকিতে রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন ন!। ই্ট্য়ার্ট নিজের 
রক্তে ও নিজ সৈশ্যগণের রক্তে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। 

সেই বীরবৃন্দের দেহ, খণ্ড থওড হইয়া গেল, তথাপি পদ্স্থলন হইল না। 
ক্ষত্রিয় সেনার ন্যায় তাহারা অল ভাবে দাঁড়াইয়া বীরোচিত মৃত্যুকে 

আলিঙ্গন করিলেন, একবারও পশ্চাৎ্পদ হইলেন না। সাধু ইয়ার্ট! 

ধন্য তোমার বীরত্ব ! অদ্ভুত তোমার প্রায়শ্চিত্ত! 

পলাইয়া অদূরবন্তী' টর্উভ অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ কর! ভিন্ন ওয়া- 

লেন্ ও তৎসৈন্যদন্লর এখন আর উপায়ান্তর রহিল না। ভাবিবার, 

'চিন্তিবার দাব সময় নাই। ওওয়ালেমু নিমেষমধ্যে সসৈন্যে তীরবেগে 

এড ওয়ার্ডের সৈন্য ভেদ করিয়া টর্উভ. অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করি- 

লেন। এত ক্রুত এই কার্ধ্য অনুিত হইয়াছিল যে ওয়ালেম্ বাহ ছেদ 

করিয়া চলিয়া যাওয়ার গর এড ওয়ার্ড সবিশেষ জানিতে পারিলেন। 

্শ্বখুরোখিত ধূলিরাশিতে চাবিদিক্ এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে 

ওয়ালেসের সমস্ত 'দৈন্য চলিয়া যাঁওয়ার পূর্ষে প্রকৃত ঘটন! কেহই 

উপলব্ধি করিতে পারে নাই। 'ষেমন একটি দুর্জয় ঘুর্ণবাযু সম্মুখবর্তী” 

জ্জড় অজড় সমস্ত পদার্থকে উড়াইয়। লইয়া যায়, সেইপগ ৪য়ালেস্ ও 

তদীয় ছেনা প্রতিকুলবর্তিনী বিপক্ষমেনাঁকে বিপর্যস্ত করিয়া চলিয়া 

গেলেন। ওয়ালেদ্ গ্রেহাম্ এবং লডর্ তিনশত বাছাই সৈন্য লইয়। 

অনুসরণকারী শত্রগণেব আক্রমণর প্রতিহত করিতে করিতে অরণা - 

ভিমুখে ধাবিত হইলেন। ক্রস্বিশ হজ সৈন্য লইয়া পলায়মান 

্বদেশীয়গণের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। ওয়ালেম্ আপনার বাছাই | 

সৈন্যকে গ্রধান মেনার সহিত মিলিত হইবার আদেশ দিয়া গ্রেহাম্ ও 

লডারমান্রকে সহায় কক্ষা গক্রদিগের গ্াক্রমণ গ্রতিহত করিতে 

াগিলেন-যে তাহার প্রচণ্ড খ্ঠোর পরিসরের মধ্যে আমিতে লাগিল, 
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মেই শমন-সদনে প্রেরিত হইল। অবশেষে ব্রূদ্ স্বয়ং ওয়'লেনের 

গলদেশ লক্ষ্য করিয়! বর্ধা নিক্ষেপ করিলেন$ ওয়ালেন্ ক্ষত স্থান 

হইতে বর্ধা উত্তোলিত করিয়। তাহাঁতে ব্যাণ্ডেজ কাধিতে লাঁগিলেন__ 

এদিকে গ্রেহাম্ ও লডর্ অস্ভূত বীরত্ব সহকারে শত্রগণের আক্রমণ 

প্রতিহত করিতে লাগিলেন। ওয়ালেম্ অনতিবিলম্বেই তিনশঘ্ধ সৈন্য 

লইয়। গ্রেহাঁম ও লরের সাহায্যে আসিলেন। এদিকে বিস্প বেক্ 

তাহার সৈন্য সহ ব্রসের সাহায্যে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । ক্রস 
আবার ওযাঁলেসের বিরুদ্ধে বর্ষ। প্রক্ষেপ করিলেন, কিন্তু এবার তাহাব 

লক্ষ্য ব্যর্থ হইল; ওযালেন্ ক্রোধে অন্ধ হইয়া প্রচণ্ড খড়গাঘাতে 

ব্রন্কে ভূপাতিত করিলেন। ক্রসেব সৈনাগণ তত্ক্ষণাৎ তাহাঁকে 

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিত করিল। ওয়ালেদ্ দৃগুদিংহের ন্যায় একাকী 
সেই রণমুখে বিবাজ কবিতে লাঁগিলেন। গ্রেহাম্ অচিবকাল মধ্যে 

তীহাব সাহায্যে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। আপিয়াই তিনি গ্রচণ্ড- 

অপি-গ্রহারে ব্রদের মম্মুখব্তীইংরাঁজকে শমনসদনে প্রেরণ কবিলেন। 

ইহা দেখিয়া আর এক জন ইংরাঁজ নাঈট্ বেগে তাহার পশ্চাদছ্ভীঁ 

হইয়া! তাহার পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বেগে বর্ধা নিক্ষেপ করিল। গ্রেহ'ম্ 

পদদলিত ফণীর ন্যায় ক্লোধোদ্দীপ্ত হইয়া খড়েগোব একাঘাতে তাহার 

দেহ দ্বিধ! বিখণ্ডত করিলেন । কিন্ত এই তাহার শেষ প্রহাব। নিয়তি 

সম্মুখবন্তিনী দেখিয়া তিনি প্রধান সেনার সহিত মিলিত হইবাব জন্য 
তদভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন । কিন্ত পথিমধ্যেই তাহার অশ্ব হত, 

ও মুহূর্ত মধ্যে তাহাঁব প্রাণবিয়োগ হইল। স্কট লণ্ডের পূর্ণ শশধর 

রাহ্গ্রস্ত হইল । 

বন্ধুবর গ্রেহামেব মৃত্যুতে ওয়ালেন্ শোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। 

মন্ত মাতঙ্গের নায় তিনি শক্র সৈন্যদল আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে 

লাগিলেন। যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকে হত্যা করিতে লাগিংলন। 
গ্রেহামের মৃতদেহের উপর তাহার অগ্নিউদগাঁরী নয়ন পড়িতে লাগিল-_ 

আর বৈদ্যুতিক বেগে তাহার শিরায় শিরায় বৃক্ত সঞ্চারিত হইতে লাগিল। 
ক্র ওয়ালেসের এই শোকান্বতার ন্তুবিধ! লইবাঁর জন্য তাহার বর্ষাধারী 
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সৈন্যগণকে ওয়ালেসের অশ্ব লক্ষ্য করিয়া বর্ষা প্রক্ষেপ করিতে আদেশ 
দিলেন। তাহাদের বর্ধাঘাতে তাহার অশ্ব আহত হইল। তখন 

ওয়াল্লেসের চৈতন্য হইল ৷ তিনি অশ্বের বল থাঁকিতে থাকিতে তাহাকে 

বেগে চালাইয়া নিজ সৈন্য মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তাহার! ক্যারনূ 

(08198) নদীর তীরে দীড়াইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। 

ওয়ালেদ্ আসিয়াই তাহাদিগকে নদী পার হইতে আদেশ দিলেন) 

য়" সর্বপশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে নদীতে ঝাপ দ্িলেন। প্রভুপরায়ণ অশ্ব 

প্রভৃকে অপর পারে আনিয়। দিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। সে 

যে পড়িল, সেষ্ট মরিল। তৎক্ষণাৎ কালে তাহার জন্য আর একটী 

ঘোটক আনিয়! দিল। ওয়ালেন্ তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। মুহ্র্ভ 

মধ্যে নিজ দৈন্য মধ্যে আপিয়া মিলিত হইলেন। এইট ফল্কার্ক-কুরু- 

ক্ষেত্রে ত্রিশ সহত্র ইংবাঁজ টন্য নিহত হয়। অন্য দিকে সার্জন্ 

গ্রেহাম্ ও পঞ্চদশ জন মাত্র স্কট পদাতিক বীর হত হয়েন। ইংরা- 

ক্ষেরা জয লাঁভ করিলেন বটে, কিন্ত অনংখা ইংরাজ পরিবার মধ্যে 

তীমণ শোকধ্বনি উঠিল। 

ওয়ালেসের দৈন্যগণ টর্উড্ অরণ্যে গমন করিল, কিন্তু তিনি ও 

কার্লে_ক্যারন্ নদীর তীবে কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন) ওপারে ফল- 

কার্ক রণ্-ক্ষেত্রে প্রিয়বন্ধু গ্রেহামের শব পতিত রহিয়াছে বলিয়া ওয়া- 

লেসের হৃদয় দূরে যাইতে ব্যথিত হইতে লাগিল। এদিকে ফল্কার্ক 

যুদ্ধে জয়লাভেয় পব ক্রুসের নিদ্রাভঙ্গ হইল । তখন তিনি দেখিলেন 

নিজের পাদে নিজে কুঠার,ঘাত করিয়াছেন_তখন বুঝিলেন ইংরাজ- 

গণের সহিত যোগ দিয়া স্বদেশের সর্বনাশ করিয়াছেন। অন্গশোচনায় 

এখন তীহার, হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল । তখন নদীর ওপার হইতে 

ওয়ালন্কে বদ্ধুভাবে আহ্বান করিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে পর- 

"পর গরস্পরের প্রতি অভিযোগ করিতে লাগিলেন। ওয়ালেন্ শগথ 

গ্রহণ পূর্বক বলিলেন রাজনিংহাসনে তীহার স্পৃহা নাই। তিনি জাতীয় 

স্বাধীনতার.জন্য এতদিন যুদ্ধ৪ক'রয়া আসিতেছেন) স্কটলগ্ডের প্রকৃত 

রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে তিনি মন্পূর্ণরপে প্রস্তুত আছেন। 
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কিন্ত রাজা হইয়! গ্রজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যে ব্রসের পক্ষে অক্ষম- 
শীয় অপরাধ হইয়াছে, তাহা মুক্তকষ্ঠে বলিতে তিনি রিন্ুমাত্র সঙ্কোচ 

করিলেন না। ক্রপের হকয় ওয়ালেসের বাক্যে বিচলিত্ত হইল 

অবশেষে তাহার! পরদিন প্রত্যুন্ষে ভুনিপেসের গির্জায় মিলিত 
হুইকেন বলিয়া পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হুইয়া সে দিন 

নমাপন আপন শিবিরে চলিয়া! গেলেন। “পরদিন প্রত্যুষে ক্রস দ্বাদশ 

জন হ্বট সঙ্গে করিয়া ও ওয়ালেদ্ দশ জন মাত্র সঙ্গে লইয়! যাইকেন 

এরূপ অঙ্গীকার করিয়। গেলেন। ক্রস ওয়ালেলের নিকট বিদায় লইয়া 

শশব্যস্তে এড ওয়ার্ড-শিবিরে প্রস্থান করিলেন । তথায তিনি ফধিরাক্ত 

হুস্তেই নকলের সঙ্গে একএ আহার করিতে বসিলেন। একজন ইংরাজ 

'পরিহাস করিয়া তাহাকে বলিল, “তোমরা-হ্কটগণ- আপনার রক্ত 

আপনি খাও | এই কথা ভাহার হৃদয়ে শেল-স্বরূপ বাঁজিল। তাহার! 

'াহাকে বার বার হস্ত প্রক্ষালণ করিতে বনিল। কিন্তু তিনি উত্তর 

করিলেন যে,“এ নিজের রক্ত, ধুইয়া ফোলিবাঁর নহে” সেই দিন 

হইতে ব্রদের অনি ক্কুট্লগ্ডের বিরুদ্ধে আর অভুযথিত 'হয় নাই। 

এদিকে ওরালেম্ টর উভ.অরণ্যা তিমুখে যাত্র। করিলেন । দেখানে 

ভাহার টৈন্যেরা আহার বিহাঁরাদি করিয়। নিদ্রা গেল-- তিনিও 

নিদ্রার্থী হয়৷ শষ্যায় গমন কবিলেন। কিন্তু চক্ষে নিদ্রা আসিল 

না_সহস। উঠিয়া বসিলেন । প্রিয়বন্ধু ও স্কটিশ বীরবুন্দের মৃত-দেহ 

ফল কার্ক-রণক্ষেত্রে পড়িয়। আছে-এখনও সমাধি-নিহিত হয় নাই, 

এই মর্্মভেদী চিন্তা তাহাকে আকুলিত করিল। তিনি আরল ম্যাল- 

কম্, লপ্ডিন্, র্যামূজে, লড্র, সীট্ম, ও রিকার্টনের আঁভাঁম্, এই কয়- 
জনকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চ পহঅ সুসজ্জিত সৈন্য সহ সেই রাত্রিতেই 

রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। পুঞ্জীরত শবরাশির মধ্য হইতে বাছিয়া, 
বাহিয়া! স্কটিশ হত বীরবৃন্দের দেহ বাহির করিলেন । যখন প্রিয়বন্ধ 

গ্েহামের দেহ পাওয়া! গেল, তখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ 
করিয়া সেই শব কোলে লইয়া কাদিতে $ বিলাপ করিতে 'লীগিলেন। 

ভাহার ক্রদনে ও বিলাপে সকলেই রলীদিতে লাগিল। অবশেষে 
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সকলে তাহার ক্রোড় হইতে সেই শব লইয়া ফল-কার্ষের গির্জাণ্ন 

'সমাধি-নিহিত করিলেন । 

প্রিয় বন্ধুর অস্য্ো্টিক্রিয়া সমাপন হইলে পব পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত 
ওয়ালেন্ দশজনমাত্র লোক সমভিব্যহারে ডুনিপেসের গিজ্জায় ব্রসের 

'সঙক্ষে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন । তীহার ক্ষুদ্র সেনাকে তিনি ফল কার্ক- 

ক্ষে্ত্রই অবস্থিতি করিতে বলিলেন। ফ্রুস্ যথাময়েই তথায় উপস্থিত 

হুইয়াছিলেন। গ্রেহামের শোকে অভিভূত থাকায় ওযালেস্ ব্রসের 

বঙ্গে মিষ্টালাপ ক্করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তীঁছাব মর্শভেদী 

কর্কশ বাক্যে ব্রসের হৃদর ব্বিদ্ধ হইল। তিনি কাতরভাবে বলি' 

লেন-__«ওয়ালেস.। আর অধিক আমায় তিরস্কার কবিও না, আমি 

আপনার 'কার্য্যেই আঁপনি দগ্ধ হইতেছি।” ক্রপ্ের এই আত্মদোষ 

ন্লীকারে ওয়ালেসের অন্তরে তৎক্ষণাৎ ভাঁব-পবিবর্তন হইল" ক্রোধ 

'অপনীত হইয়| সহ্স| অন্তরে ভক্তিভীবেব উদয় হইল | সেই ক্ষণিক 

হৃদয়োচ্ছুণীসে তিনি ব্রসের পদতলে পতিত হুইলেন। ত্র হস্ত 

প্রসারণ করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। জন বেদি সম্মুখে প্রতিজ্ঞ 

করিলেন যে, আর তিনি স্বদেশীয়ের বিরুদ্ধে কখন অন্ত্রধারণ করিবেম 

না, এবং এড্ওয়ার্ডের নিকট যে প্রতিজ্ঞাপাঁশে আবদ্ধ আছেন, সেই 

প্রতিজ্ঞাকাল অতীত হইলেই্ট তিনি ওয়ালেগের সহিত আনিযা মিলিত 

হুইবেন। পয়ম্পর পরম্পরের নিকট বিদায় লইয়া, ত্রাস এডওয়ার্ড- 

শিবিরে প্রস্থান করিলেন এবং ওয়ালেম্ও নিজ মেনাঁসমীপে গমন 

করিলেন। ১২৯৮ শ্রীষটান্বের ১২ই জুলাই ফলবকার্কেব যুদ্ধ সং- 

"ঘটিত হয়? ্ 

ওয়'লেসের রণ্বিষষিণী প্রভা মির্বাপিত হইবার নহে। 'তিনি 

প্রিয় বন্ঠুর মৃত্যুর, গ্রতিশোধ না লইল1 সমরাঙ্গন হইতে অবস্থত 

হইতে অনিচ্ছুক হইলেন । ফিল্কার্ক রণে জয়লাভ করিয়া এডগয়ার্ড 

অসৈনা লিন্লিথ গাউ নাঁমক নগবে বিজয়োৎসব করিতেছিলেন । 

শুয় লেস তাহার টৈনাগরণকেঠদিধা ধিত ্ত করিষা একদননর অধিনায়- 

তে ম্যাল কমকে নিযুক্ত করিলেন? আর একদলের অধিনায়কত্ব প্রয়ং 
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গ্রহণ করিলেন। ছুই জন ছুই দল সৈন্য লইয়। ছুই দ্রিক হইতে সহসা 

ইতরাজ-শিবির আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের এরূপ আকম্মিক 

আক্রমণের জন্য প্রস্তত ছিল না, স্থৃতরাং অনেক ইংরান্্ প্রথম আক্র- 

অণেই শমন-সদনে প্রেরিত হইল। ব্রস আপনাঁর সৈন্য লইয়। রণ- 

স্থল হইতে অপস্কত হইলেন$ এডওয়ার্ড বীরোচিত বিক্রযের সহিত 

সংগ্রাম করিতে লাণিলেন। ওয়ালে তাহার পতাকাধারীকে এক 
খণ্ডাঘাতে ভূপাতিত করিলেন। পতাক! পতিত দেখিয়! ইংরাজসেনা 

ভয়ে পলায়ন করিল। এডওয়ার্ড স্বয়ং অগত্যা দেই পলায়মান 

সেনার সহিত যোগ দিলেন | একাদশ সহজ ইংরাজদেহ লিন্লিথ 

গাউ রণক্ষেত্রে পড়িয়া রস্থিল। ক্কটেরা তথাপিক্ষান্ত নহে। সমস্ত 

স্কটসেন!| পলায়মাঁন ইংবাজসেনীর পশ্চার্গীমী হইল। তাহাদিগের 

প্রচণ্ড অসিপ্রহারে ঢলিশ সহঅ ইংরাজ-সৈন্য পলায়ন-পথে নিহত 

হুঈটল। হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়? এড ওয়ার্ড বলওয়ে উত্তরণ পূর্বক 

ইংলগডে গিষা প্রাণ বাঁচাইলেন। 

ওয়াঁলেস_ অন্থসবণ হইতে প্রাত্যাবৃত্ত হইয়া আনাম দিয়া এডিন্- 
'বরায় আসিলেন ; আসিয়া ক্রফোর্ডকে আধার ইহার শাসনকর্তা 

নিযুক্ত করিলেন ॥ ইংরাঁজ আক্রমণের পূর্বে যিনি যে পদে নিধুক্ত 

ছিলেন, জীবিত বাক্তিমান্রকেই তিনি দেইপরে নিযুক্ত করিলেন । 

সমস্ত ক্কটলগ্ডে আবার বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল । 

ডও'ছুর্ণ ছ্ষি মৃজিওর কর্তৃক পুনরধিকুত হইল । 

অবসর বুঝিষ1 ওয়ালেস সেন্ট জন্রন ,নগবে একটী পালেমেন্ট 
আহ্বান করিলেন । পালেমেপ্টের সভ্যগণ শন্ব আসনে সমাীন 

হইলে ওয়ালেস, সর্বসমক্ষে নিজের গবর্ণবন্ধ পদ্দ পরিত্যাগ করিলেন । 

তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, জমিদারশ্রেণী তাহার প্রতি যখন অস্থয়ু 

পরবশ, তখন তিনি আর সে পদে থাকিতে ইচ্ছা করেন না। বলি- 

লেন তিনি ফল্কার্ক-রণক্ষেত্রে যথেষ্ট প্ুবফার পাইয়াছেন-_-দেশের 
জন্য যে আদুনাৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঙ্কীর বিনিময়ে ঘথেষ্ট অপমান 

ও তিরক্কার প্রতিদান পাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্কটলণকে অ.বাঁর 
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শত্রহত্ত হইতে যুক্ত করিয়াছেন, এইবার তিনি জন্মনভূমির নিকট 

বিদায় গ্রহণ করিয়া ফ্রান্স যাত্র! করিবেন। তথায় গিয়া যেরূপে 
হউক জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইবেন। পালেমেপ্ট তাহাকে এ 

উদ্যম হইতে নিবৃত হইবার জন্য বার বার বৃথা অন্থুরোধ করিলেন। 

ওয়ালের্রে সঙ্কল্প বিচলিত হইবার নহে। ওয়ালেন্ দেখিলেন যত 

দিন ক্কটলগ্ডেব রাজসিংহাসন লইয়া সামন্তবর্গেব মধ্যে প্রতিঘন্দি তা 

থাকিবে, যতদ্দিন স্বার্থান্বসক্কীর্ণচেতা জমিদারের তাহার প্রতি টিভি 

পরতন্ত্র থাকিবেন, যতদিন স্কটুলগ্ডের প্রকৃত রাজ! ব্রন আত্মখ্যাপন 

না করিবেন, ততদিন স্কট্লওকে চিরস্থায়িরূপে শত্রহস্ত হইতে দৃক্ত 

করা অনস্তব। ন্রতরাং তিনি স্বদেশে থাকিয়া স্বদেশের বাব বার 

অধঃপতন দেখিতে অক্ষম । যদি কখন দিন আইসে, আবাব স্বদেশের 

উদ্ধারের জন্য অন্তর গ্রহণ করিবেন । এই বলিয়া ওয়ালেস্ পালেমেন্টের 

নিকট বিদায় গ্রহণ কবিয়া সাশ্রলোচনে অষ্টাদশ মাত্র সহচর মমভি- 

ব্যাহারে জ্রানস স্বাত্র। করিলেন। স্কট্লগ্ের সুস্থ্য কিছুকীলের জনয 

অন্তমিত হইল । 

থে অষ্টাদশ জন লোক ওয়ালেসের সঙ্গে গমন করিগ্নে তাহা 

দের মধ্যে লউডিল, সাইমন্, রিচা ওয়ালেনও সার. টমাস, গ্রে, 

এড্ওয়ার্ড লিটল; জপ্. ও বেখার, প্রধান॥ এই স্বেচ্ছা নির্ববাসিত 

বীরদল কতিপ্র বণিক -সমভিব্যাহারে ভর্তীবন্দরে 
জাহাজে উঠিলেন। 

জাহাজ ইংলগ্ডের উপকূল বহিয়া চলিতে লাগিল। অদূরে লোহিত 

পালরাজি-বিরাজিত ব্যাত্রধ্বজ একখানি জাহাজ সহসা দৃষ্টিগোচব 

হইল। বণিকৃগণ জানিত এ কাহাঁর জাহাজ । তাহার! ওয়ালেস্কে 

বলিল যে এ'লীনের জনের জাহাজ। এই দুর্দান্ত ইংরাজদক্তয 

্টলগুরাদীকে বধ কর! পুধ্য বলিয়া মনে করিত। দেখিতে দেখিতে 

জন. গালেনের জাহাজের পার্খবন্তী হইল । আসিয়াই সে ঘুদ্ধং 

দেহি” বলিয়া স্কটগণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। সেই আহ্বানের 

টন ঠ 

্ত্যুন্তরে বেয়ারের ধন্ধু হইতে তিন শর প্রক্ষিপ্ত হইল।, এক এক 

পরে এক এক জন ইংরাঁজ নিহত হইল ইংরাজেরা ক্রোধোন্দীপ্ত 



১২৬ ওয়ালেদের জীবনবৃত্ত। 

হইয়া এক ঘণ্টাকাল অবিরাম গোঁল। ও তীরবর্ধণ করিতে লাগিল 
অবশেষে উভয়দলে হস্তাহ্স্তি খড়গাখড়গি হইতে লাগিল। ক্রমে 
বাইট্জ্রন ইংরাজ ক্কট্গণের হস্তে পতিত হইল। জন্ পলাইবার 
উপক্রম করিছেছিল দেখিয়া ক্রফোর্ড তাহার মাস্তলে অগ্নিগ্রদান 

করিলেন, এবং ওয়ালেন, লঙ্ভিল্ ৪ বেয়ার তাহাকে ধরিয়া। 
আপনাদিগের জাহাজে তুলিলেন। ওয়ালেদের এক খঙ্জাঘাতে 

সেই ছুর্দাত্ত দস্থ্যুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে 
রণানলও নির্বাপিত হইল । মংবাদ দিবার জন্য একজনও নাবিক, 

দেশে ফিরিয়। যাইতে পারিল না। তখন ক্কটেরা দ্রব্যসামগ্রী ও 

অর্থজাত পরিপূর্ণ সেই জাহাজথানি সঙ্গে লইয়৷ ক্রান্সের অমিমুখে 
যাত্রা! করিলেন, ও সু «ইস বন্দরে উপনীত হইয়া জাহাজথানি সঙ্গী 

বণিক্গণকে প্রধান করিলেন । ওয়ালেন. তৎপরে ফ্াগ্ার্সের মধ্য 

দিয়! ক্রান্ষে গমন করিলেন। পারিম্ রাজধানীতে ফরাশিরাজ 

মহাসমাদরে ওয়ালেসকে গ্রহণ করিলেন । 

চতুর্দশ অধ্যায়। 
ওয়ালেস্ ফরাসি-সেনাপতি-পদ্দে বৃত। এড্ওয়ার্ কর্তৃক স্কটল্যা্ডের 

পুনরাক্রমণ। কিউমিন্ ও ব্রূসে সন্ষি। আমিনের সন্ধি। 

ইংরাঁজগণ কর্তৃক স্কট্ল্যা্ডের আবার আক্র- 

মণ। রসলিনের যুদ্ধ। ইংরাজগণের 

পরাভব। এড্-ওয়ার্ড কর্তৃক 

স্কট্ল্যাণ্ডের পুনরাক্রমণ । 

ফিলিপের বিশ্বীস- 

ঘাঁতকত1। 

ফরাসিরাজ ওয়ালেমকে মহাসমাঁদরে 'গরহ্ণ করিয়া তাহার উপর 

সমন্ত গাইন প্রদেশের অধিপতিত্ব অর্পণ করিলেন। তিনি ওয়া- 

লেস কে ডিউক্ করিতে চাহিলেন? কিন্তু ওয়ালেস, তাহাতে অস্বীকৃত 

হওয়ায় তিনি তীহাকে নাইটু উপাধি ও ফরাঁসি-সেনাপতির পদ 
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প্রদান করিলেন। তিনি ওয়ালেসকে আপনার পরিচ্ছদ-চিহ্ন আপনি 

নির্বাচিত করিয়া! লইতে বলিলেন । ওয়ালে, তদনুলারে চির-ব্যব- 

হত লোহিত-সিংহ লাঞ্ছিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিলেন । 

ফিলিপ্ তাহাকে অবিলম্বে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করি- 

লেন। তৎকালে ইংলগ্ডের সহিত ফ্রান্সের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে 

ছিল” ওয়ালেন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্র চতুর্দিক্ হইতে অসংখ্য 

্কট্ হার পতাকামূলে অদিয়। দাড়াইল। লঙভিল্ও তাহার 

জন্য অনেক ফরাশিসৈন্য সংগ্রহ করিলেন। অচিরকালমধ্যে দশ 

সহস্র সৈন্য তাহার পতাকাশ্রয়ে আসিয়া দাড়াইল। এ দ্বিকে ডিউক্ 

অব অর্লিন্দ্ও দ্বাদশ সহস্র দৈন্য লইয়া তাহার সাহাধ্যার্ আসিয়! 

উপস্থিত হইলেন । বোধ হইল যেন জয়লক্ষমী ওয়ালেনেৰ 

উপর ন্ুপ্রসন্ন হইয়া স্বর তাহার জনা সৈন্য সংগ্রহ কবিয়া 

দ্রিলেন। 

এদিকে স্কট লণ্ড-রবি পূর্রাগবে বিলীন হওয়ার পর ঘো৭ 

ছুঃখনিশা আদিরা সমস্ত স্কট লগুকে তমপাচ্ছ্ করিল। গৃহশক্রই 

স্বটলণ্ডের সর্কনাশেব মূল । বিশ্বাঘাতক জাতীয় শত্র সার.আমের 

ডি ভ্যালেন্স লিয়ন_-হাঁউসের অধিপ। তত্ব প্রদা
নের আশ। দিয়! সার- 

জন মেন্টাথকে এড ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করাইলেন । এদিকে 

এডওয়ার্ডও মহতী সেনা লইয়া এই অবষরে আবার স্কট নণ্ড আক্র” 

মণ করিলেন। ওয়ালেসের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সেনার অধিনারক 

হইবার যোগ্য লোক তৎকালে আর কেহ ছিল না। স্থৃতরাং এক 

একটা করিয়। সমস্ত স্কটিশ, দুর্গ বিনা যুদ্ধে তাহার করতলস্থ হইল । 

ধাহারা। এড ওয়ার্ডের অধীনত স্বীকারে অস্বীরূত হইলেন, তাহার! 

উদীচ্য, দ্ীপাবলীত্বে পলায়ন করিলেন । বিমপ. সিংক্রেয়ার বুটে 

স্বাধীনতার স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত করিবার জণ্/ 

চীরমাল। উদ্ুলিত, ও রাজ্য-মন্বস্বীয় বাবতা় 

রা তাহার অধীনে জমিদারী ক
রিতে 

ইহলগ্ডের কারাগারে পাঠা- 

পলায়ন করিলেন। স্ব 

এড. ওয়া রোমীয় প্রা 

কাগজপত্র নষ্ট করিলেন । ধাঁ 

অন্বীকৃত হইলেন, তিনি তাহাদিগকে 

১৪ 



১২২ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ । 

ইয়! দ্িলেন। সার্ উইলিয়ম্ ডগ্লাদ্ ইংলগ্ডের কারাগ্রারেই গ্রাপ- 
ত্যাগ করিলেন। টমাস্ র্যাঁগুল্ফ, লর্ড ফেজার এবং হিই-দি হে 

ইইদিগকে তিনি ভ্যালেন্সের রক্ষকতায় ইতলগ্ডে প্রেরণ করিলেন । 
সীটন্, লড়ব, ও লঙ্ডিন্ বাছে__পলায়ন করিঘেন। য্যাল্কম্ ও 

ক্যাম্বেল-বুটে বিসপ সিংক্রেয়ারের নিকট গমন করিলেন । র্যাম্জে 

ও রূখ ভেন্ পলাইয়! ক্লাইমেছ নামক এক ব্যক্তির সহযোগে রচ্ 
সায়ারের অন্তর্গত ষঈকৃফোর্ড নামক নগরে একটা ছুর্গ নির্মাণ করিয়া 
তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । আভডাম্ ওয়ালেস, লিন্ডছে, 

রবার্ট বয়ীড--আরানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ওয়ালেন্রূপ হূর্য্ের 

অন্তরধধানে যেন স্কটিশ জাতীয় সৌরজগতের গ্রহমণনী কেন্ত্রজ আক- 
ধরণ বিরহে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয় পড়িল । কস্প্যা্ট্রিক'এড ওয়ার্ডের 

অধীনত স্বীকার করিয়। আপন ছুর্ণে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 

এবার্দেথি, মোলিস, কিউমিন্, লোরনের জন্, ল্ড ব্রেচিন্ এবং 

অন্যান্য অনেক সন্ত্রস্ত লোক এডওয়ার্ডের সহিত্ত সন্ধি করিয়। 

আাপন আপন ভূষিসম্পন্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। যেন এক 

সৌরজগতের গ্রহমগুলী সহসা নিজ-কেন্্র-ষ্ট হইয়া। কে্জরাস্তবে 

বিলদ্িত হইল। 

এইরূপ দামের নিগড় বন্ধনে মর্ম্পীড়িত হইয়] বুট-বাসী দেশ- 
হিতৈষীর দল একখানি জাহাজ স্থসচ্জিত করিয়া দৃতসহ সেখানি 
ওয়ালেসের নিকট পাঠাইর। দিলেন--বলিয়] পাঠাইলেন যে তিনি 
আসিয় স্কটলগ্ডের শুন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ব্রাজমুকুট 
পরিধান করুন, তীহার! বিশ্বাসঘাতক এড ওয়ার্ডের অত্যাচার আর 
সহিতে পারেন ন1। ফলকার্কের নিষ্ঠুর ব্যবহার ওয়ালেসের অন্তরে 
এখনও জাগরূক ছিল, সুতরাং তিনি হিটতৈননিদলের এ প্রস্তাবে 
সম্মত হইলে না। সুতরাং জাতীয় দূত ভগ্ন হৃদরে শুন্য যান রই 
ফিরিয়া আসিল। জাতীয় দল ঘোর বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল 

এদিকে স্কটলণ্ডের বন্দোবস্তকার্য) নির্বিবাদে চলিতে লাগিল। 

এডওয়ার্ড মৃমন্ত স্কটলণ্ডে আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিয়া অনুগত 



জাতীয় অভ্যুান | ১২৩ 

ও আশ্রিত দামস্তবর্গকে ইহার ভূমিসম্পন্তি বণ্টন করিয়া দিতে 

লাগিলেন । তিনি ইয়র্কের আরল-কে সেন্ট জন্ষটনের অধিপতিত্ব এবং 

টেও দ্িৰদীর মধ্যবর্তী প্রদেশের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন ; 

লর্ড বাউমণ্ডকে উদ্দীচ্য প্রদেশের পেনাপতি করিয়। পাঠাইলেন 

লর্ড ক্লিফোর্ডকে ডগ্লাস্ডেলের অধিপতিত্ব ও দক্ষিণ স্কটলণ্ডের 
শাদন- 

কর্তৃত্ব প্রধান করিলেন ; বিশ্বাসঘাতক বিউমিন্কে সমস্ত গেলোসে 

প্রদেশ অর্পণ করিলেন ; এবং লর্ড মোলিস্কে সমস্ত মার্স প্রদেশের 

অধিপতিত্ব ও বার-উইকের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন। এড. 

ওয়ার্ড পবিত্র আতিথ্য ধর্মের নিয়ম উললঙন পূর্র্বক শরণাগত বিসপ্ 

লামার্টন্ ও লর্ড ওলিফান্টফে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া ইংলস্ডের কাবাগা। 

প্রেরণ করিলেন । এইরূপে এড ওয়ার্ড স্কট লণ্ডে শাস্তি স্থাগন করি! 

ইংলগ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন । 

পাপের ধন অধিক দিন ভোগ হয় না। এড ওয়ার্ড জাতীয়-বিশ্বাস- 

ঘাতকতা উদ্দীপিত করিয়া স্কট্লণ্ডের বক্ষে ষে রাজ্যসৌন 

প্রতিঠাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি লগনে প্রতযাবৃতত হইতে ন] 

হইতেই বিশ্বীসঘাত্তকতার বিগ্রকর্ষণী শক্তি বলে সে প্রকাঁও সৌধের 

তলভেদ ঘটি্ল। বিশ্বাঘাতক কিউমিন, এই মর্মে ক্রসের সঙ্গে 

সন্ধি-হুত্রে আবদ্ধ হইলেন বে যদি তিনি তাহার সাহায্যে স্কট লণ্ডের 

রাজমূকুট গ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি যত পরিমাণ ভূমিমম্পত্তি 

চাহিবেন তাহাকে তাহাই দিতে হইবে। 

এবার সমস্ত স্কট লণ্তবাদী এউ ওয়াডে র বিরুদ্ধ অত্যুথিত হই- 

লেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত ছুর্গ আবার স্কট গণের করতলস্থ হইল । কেবল 

্টালিং দুর্গ,ও লকৃমেবেন্ ও অন্যন্য সামান্য নগর এখনও ইংরাজ 

দিগের দখলে রহিলা। ৯২৯৮৯৯ সালে স্কটের! ক্রমাগত ইতরাজাধিকৃত 

দুর্গ সকল আক্রমণ 'করিতে লাগিল। ১২৯৯ সালে পোপের সঙ্গে 

্ এড় ওয়ার্ডের এক সন্ধি ইয় ॥ সেই সন্ধির মন্্ীুসারে এড ওয়ার্ড 

টপ সিংহাসনের অন্যতঃী প্রতিদ্শী বেলিয়ল্কে গোপের হে 

সমর্পণ করেন। 



১২৪ ওয়ালেমের জীবনবৃত্ত। 

ওয়ালেস্ স্কট্লণ্ডের অভিভাবকের পদ পরিত্যাগ করিলে কিউ- 

মিন্, লর্ড সোলিস্, ও মেন্ট আগর বিসপ্ল্যাম্ বার্টন এই তিন জনে 

স্কট লণ্ডের রিজেণ্টের রাজপ্রতিধিপদে অভিষিক্ত হন। রিজেপ্টের] 
একবাক্যে শত্রনির্ধাতন-কার্ধ্য ব্রতী হইলেন। তাহাবা বিশেষ 

অধ্যবসাধের সহিত ্টার্লিং দুর্গ অবরোধ করিলেন । এড ওয়ার্ড এই 

সংবাদে ভীত হইয়া সামন্তবর্গকে সসৈন্য তাহার সহিত স্কটলগাতিমুখে 

যাত্রা করিতে আদেশ দ্িলেন। কিন্তু সামস্তবর্গ অবিরাম রণে ক্লান্ত 

হইয়া! এবার এড্ওয়ার্ডের নিকট বিবিধ ওজর আপত্তি করিয়া যাইতে 

অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন । কিন্তু এড ওয়ার্ড নিবৃত্ত হইবাব লোক 

নহেন। তিনি স্বকীয় সৈন্য লইয়াই ষ্টার্লিং দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করি- 

লেন। তিনি স্কটলণ্ডে পৌছিয়! দেখিলেন যে স্কটের! তাহাকে গ্রহণ 

কবিতে প্রস্তত রহিরাছে__দেখিলেন স্কটিস্ সৈন্যসংখ্যা এবার তাহার 

সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা" নান নহে-_দেখিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করাই 

স্থবিবেচনার কার্য মনে করিলেন । ট্টালি€ ছুর্গবাসিগণকে সুতরাং 

অগত্যা! লর্ড সোলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। স্কটিস্ 
রিজেন্টগণ সাব উইলিয়ম ওলিফ্যাণ্টকে ্টার্লিং দুর্গের অধাক্ষ নিষুক্ত 
করিলেন । 

কিউমিন্ এই সময় নিজের পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত আরন্ত 

কবিলেন। অতুল সম্পত্তি ও অসীম অপিকাঁবে, তৎকালে স্কটিশ্ 

সামন্তবর্গের মধ্যে তীহার দ্বিতীয় আর কেহছিল না । তিনি এই 

সময়ে তাহার সম্পত্তির অনুরূপ দানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন । 

তাহার দানশীলতায় গ্রজাসাধারণ তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত 

তইয়1 উদ্ঠিল । বিশেষতঃ রিজেপ্টেরা) ভ্ভাহাদিগের : উপর ন্যস্ত 

বিশ্বাসের অপবাবহার করিলে ওয়ালেদ্ স্বদেশে পপ্রত্যাবৃত্ত' হইতে * 

প্রস্তুত আছেন, এই সংবাদ শ্রবণাবধি বিশেষ সতর্কতার সহিত, 

কাধ্য করিতে লাগিলেন । কিউমিন্ নি সদ্ধযবহারে প্রজা-সাধা- 

রণের সবিশেষ প্রীতিতাজন হইয়া! উঠিলেন। ওয়ালেসের প্ররো- 
টনীয় করামিরাজ ফিলিপ. ফ্রান্স হইতে স্কটলঙ্ডে বিবিধ শস্য ও মদ 
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পাঠাইতে লাগিলেন। কিউমিন্ অর্ধমূল্যে দেই সবল ভ্বব্য প্রজা 
দিগের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিলেন। প্রজার! তাহাকে "গুড. 

দ্ষটশম্যান'__সাধু স্কটিশম্যান্। নামে অভিহিত করিল। 
এদিকে এড ওয়ার্ড স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সামস্তবর্গের সমস্ত 

আপত্তি মিটাইয়া ১৩০০ সালের ১লা৷ জুলাই মহতী সেন। সহ 

আবার স্কটলণ্ড আক্রমণ করিলেন। সপ্তাধিক অশীতি জন সামন্ত 

এবার আপন আপন সৈন্য লইর! এড ওয়ার্ডের পতাকামূলে আসিয়া! 
দাড়াইলেন। সমস্ত স্কট লণ্ডের পূর্ণ ও শেষ জয় এবারকার অভি- 

ঘানের লক্ষ্য। সেই সামন্তবর্গের মধ্যে ব্রিটেনের নাইট গণ, 
লোরেন্, স্কটিশরাজ বেলিয়লের ভ্রাতা আলেক্জাও্ডার বেলিয়ল,, 

প্যাটি ক, সপুত্র আরল, ডন্বার, সার, সাইমন্ ফেঞ্জার, গ্রেহামেৰ 

হেন্রী, এবং রিচার্ড দিউফ়া্ড প্রধান। এই মহতী সেনা চারিভাগে 

বিভক্ত হইল। প্রথমভাগ লিঙ্কলনের আরলের, দ্বিতীয়তাগ ওয়া- 

বেনের আরল্ জনেব, তৃতীয়ভাগ স্বয়ং এডওয়া্ডের, ও চতুর্থ 

ভাগ যুবরাজ এড ওয়ার্ডের অধিনায়কতাঁয় অভিযানার্থ নির্গত হইল । 

একজন রণকুশল সৈনিক পুকষ-সেন্ট জনের জন্_-সপ্তদশমাত্রবয়াঃ 

যুবরাজ এড ওয়ার্ডের সাহায্য নিযুক্ত হইলেন । 

এই মহতী দেনা লইরা এডওয়ার্ড প্রসিদ্ধ গিরিছুর্গ কেয়া- 

লগাভেরকেব অববোধ-কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালম্থলভ 

বিবিধ সামরিক মন্ত্র লইয়া এড ওয়ার্ড ুর্গভেদ করিবার চেষ্টা করি- 

লেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে গারিলেন নাঁ। বার বার 

তাহার আক্রমণকারী সৈন্যের বলে দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা 

করিতে লাগিল, কিন্ত প্রতিবারই গ্রত্যাহত হইতে লাগিল) এই- 

রূপে বছুদিন কাটিয়া গেল, তথাপি ছুর্গ অধিক্কত হইল না। রগ 

“বাসীহাও ক্রমিক পরত্যকরমণে ক্রান্ত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে যদ 

-ভাহাদিগকে অক্ষত শরীরে ছুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেওয়! 

হয়, তাহাহইলে তাহার! £এডওয়ার্ডকে ছর্গ অর্পণ করিয়া চলিয়া 

যাইতে গ্রস্ত আছেন ॥ এড ওয়ার্ডকে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত 



১২৬ ওয়ালেমের জীবনরৃত্ত। 

হইতে হইল। দুর্গবাঁমীর1 রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়। দুর্গ হইতে বহির্গত 

ইয়। এড ওয়ার্ডের শিবিরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। এড ওয়ার্ড 

দেখিয় বিশ্মিত হইলেন যে বাইট, জনমাত্র বীর পুরুষ এতদিন 

তাহার অগণ্য মৈন্ঠের সমস্ত চেষ্ট! বিফল করিয়! দুর্গ বক্ষ করির। 

ভাসিতেছিলেন। কোন কোন ইতিহাস-লেখক বলেন, যে এড- 

ওয়ার্ড তাহার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া উক্ত বীরদলের অনেকগুলিকে 

কাঁপি দরিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এডওয়ার্ড দুর্দ অধিকার 

করিয়া হিরারফোর্ডের আরল কে ছুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া, সসৈন্য 

উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন । 

এদিকে স্কটিশ কমিশনেরা ফরানিরাজ ফিলিপেব নিকট পাঁহাধ্য 

না পাইরা রোমনগবীভে গমন করিলেন । তাহাদের দুঃখকাহিনী 

ওনিয়া পোপ এড ওয়া্ডকে স্কট লগ্ডের স্বাধীনতাহরণের চেষ্টা হইতে 

তঃপর বিরত হইভে অন্গবোধ করিয়া এক পত্রলিখিলেন। এড 

ওয়ার্ড এপ জন্্শাসনলিপি পাইয়া প্রথমে ক্রোধে অধীর হইলেন, 

কিন্ত অবিলম্বেই শান্ত হইয়া পোপ্কে একট নর্থ পত্র লিখিলেন যে 

তিনি তাহার পত্র পালেমেন্টের সন্থুখে অর্পণ কবিবেন। পত্র পাঁগা- 

ইয়। অবিলম্বেই তিনি লিউকলনে একটা পালেমেণ্ট আহ্বান কবি- 

লেন। এই মভায় একশত চারিজন ব্যারন উপস্থিত হন। সকলে 

্বাক্ষর করির] এই মর্শে পোপের নিকট পত্র লেখা হইল যে স্কট লও 

বহুদিন হইতে ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার কবিরা আসিতেছে, 

স্গতরাং ইংলগ এতদিনের প্রভৃতা ছাড়িয়া দিতে প্রান্ত নহে। পত্র 

প্রেরণ করিয়া এড ওয়ার্ড নত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সমস্ত স্কট লগ আলোড়ন 

করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে স্কটিশ, সৈন্যদলের সঙ্গে 

তাহার দৈন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশৃঙ্খল যুদ্ধ চলিতে লাগিল।, অনংখ্য 

ছুগ ক্রমে ক্রমে তাহার করতলস্থ হইতে লাগিল ।' নি 
এদ্দিকে আরল. ওয়ারেনের সৈন্যদলও ইর ভিউ পধ্যন্ত অগ্রমর' 

হইল। তথাক্ব রিজেণ্টগণের সঙ্গে খুয়ারেনের ঘোরতর. সংগ্রাম 

বাধিল। স্কটিশ, সৈন্য সংখ্যায় অতি অন্ন ছিল, সুতরাং বারবার 



ওয়ালেনৈর ফান্ন-যাত্রা। ১২৭ 

ইংরাজ সৈনাগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়। ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন 

করিল। অন্য দ্রিকে যুবরাজের মৈন্যদল ক্লাইডেন্ডেল, বথ, 

ওয়েল দুর্গ ও লেস্মাহাগে। আবে ভন্মীভৃত করিল। পূর্বোক্ত 

দুগদ্িয়ে ও শেষোজ্ত আবেতে অনেকস্কট আশ্রয়গ্রহ 

করিয়াছিলেন; তাহার+ এই অগ্নিকাণ্ডে সকলেই তন্দীভূত হইয়া! 

গেলেন। 

এড ওয়াড সমস্ত দক্ষিণ স্কট লণ্ডকে চিরস্থায়িকগে ইংলগ্ডের 

রাজসিংহাসনের অধীন করিতে কৃতক্কল্প হইলেন । তিনি জীর্দ রুর্ 

গুলির ভীর্ণসংস্কার আবন্ত করিলেন, এবং সমস্ত ছুর্গগুপিকে প্রাকা্ 

পরিখাদি দ্বাব! স্বরংরক্ষিত করিতে লাগিলেন। এই সকল কার্দ্যের 

জনয াহাকে ইংলও হইতে অসংখ্য মুর আনিতে হই]াছিল, 

*ম্বদেশানুবাগোন্দীপ্ত স্কটিশ, ভূমিতে তিনি একজনও মদ্বুব পান নাই। 

ধন্য ক্ষট নণ্ড! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ ! এডওয়ার্ড শুদ্ধ যে 

সজুর গান নাই এবপ নহে--তাহার অগণ্য সৈন্যের আহার-সামগ্রী 

গধান্ত তাহাকে ইংলওড হইতে আনাইতে হইয়াছিল-কাবণ ক্টেবা 

ইংরাজ সৈন্য ধাহাতে থাদ্যসামগ্রী গাইতে না পারে তজ্জন্য 

বাজার বদ্ধ করিয়াছিল, এবং যাহাতে শিল্পদাত কোন সামগ্রা 

গাইতে না পারে তজ্জন্য সমস্ত কল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ধন্য 

স্বদেশানুরাগ ! ধন্য স্বজাতিপ্রেম ! 

আধুনিক সময়ে ইংরাজেরা আফগান্স্থান জয় করিরা যেরূপ 

বিব্রত হইয়াছিলেন, এড ওয়ার্ড দক্ষিণ স্বট লও জয় করিয়াও সেইরূপ 

সঙ্কটে গড়িলেন। অধিকৃত প্রদেশ সকল শাসনে রাখিতে যেরূপ 

ব্যয় পড়িতে লাগিল, তদনুরূপ ফোন ফল ফলিল না। এদিকে ফিলি- 

পও ভীহাকে অন্ততঃ সাময়িক মন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রস্তাব 

করিছুলন। এডওয়ীর্ডের দূত পারিস নগরে গিরা এই সাময়িক সন্ধির 

নিয়মগুলি স্থির করিলেন। তিনি ১৩০ স্রীষ্টাের ৩* এ অক্টোবর 

ডম্ফাইজ,নগরে এই সন্ধির স্বাক্ষর করিলেন। এই মন্ধির মধ্যে ক্কট- 

লও অন্তু হইল। এই মন্ধির নিরমাগ্ারে হ্যালোমাছ হইতে 



১২৮ গুয়ালেসের ভ্বীবনবৃত্ত। 

হুইট সন্ডে পর্য্যস্ত ইংলও,ক্কট লণ্ড ও ফান্সে শাস্তি বিরাঁজিত থাকিবে। 

কেহ কাহারও উপর কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। 

দাময়িক দদ্ষির কাঁল অতীত হুইবামাত্র এডওয়ার্ড ক্কটলণ্ডের 

আক্রমণ পুরারস্ত করিলেন। ইংরাজ সেন! লিঙ্লিথ গাউ পর্য্ত 

অগ্রপর হইয়। শিবির সন্নিবেশ করিল । তথায় একটা ছুর্গ নির্মাণ 

করিবার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে ফরাশিরাজ 

ফিলিপের দরবারে স্থা়ী সদ্ধির নিয়মাবলী স্থিরীক্কৃত হইতেছিল। 

আরল্ বিউকান্, স্কটলগের ট্রিউয়ার্ট জেমস ও ও রিজেণ্ট সোলিন্ 

এবং ইন্জেল বাম্ডি অম্ফেভিল--এই কয়জন স্কটলগ্ডের প্রতি- 

নিধিস্বরূপ পারিষে উপস্থিত ছিলেন ( এডওয়ার্ডও ফিলিপ ছুই 

জনেই শাস্তির জন্য নিতাস্ত উৎসুক ছিলেন। এড ওয়াডের মনে 

মনে লক্ষ্য ছিল যে ফিলিপের সঙ্গে বিরোধ মিটিলেই তিনি স্কট লণ্ডে 

সর্ঘতোমূণী গ্রভৃতা সংস্থাপন করিবেন । এদিকে ফিলিপ ও স্মরের 

ব্যয়ভারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ফিলিপ, স্কট লণডকে 

ছাঁডিয়া সন্ধি করিতে প্রস্তত ছিলেন না। এড ওয়াও তাহাতে 

কিছুতে সম্মত হইলেন না। অনেক বাদান্ুবাদের পর একটা! রফা 

হইল। এডওয়ার্ড আশ্রিত ফেমিংসদিগকে পরিত্যাগ করিলেন; 

এবং ফিলিপও আশ্রিত ক্কটগণকে এড ওয়াডের কপার উপর অর্পণ 

করিলেন। ইংলগের বাণিজ্যের ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইলেও, এড - 

ওয়ার্ড দুর্ঘমনীয় রাজ্য-পিপাসায় অন্ধ হইয়। ইহাতে সম্মত হুইলেন। 

এই মন্ধির নাম আমিন্সের সন্ধি * 

ইত্যবসরে সার সাইমন্ ফেজার এডওয়ার্ডের পতাকা পরিত্যাগ 

পূর্বক জাতীয় পতাকামূলে আসিয়া দঁড়াইলেন। তিনি অতি 

প্রতিভাশানী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তাহার আগমনে..জাতীয় 

দূলের সবিশেষ বলোপচয় হইল । এদিকে গ্লাস গোর বিদ্প 'এড২" 

* [6900 01 40019788, 1]0715 08906 চা০8 50101606005 
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স্কটিশ বিজ্ঞয়। ১২৯ 

ওয়ার্ডের অধীনতা দ্বীকার করিলেন। কিন্ত ফেজারের অগমনে এই 
ক্ষতি পুরণ হইয়াও লাভের অংশ অধিক হইল। 

১৩০২ ্রীষ্টান্ধের ৩* এ নবেম্বর ডম্ফ্রায়ারের সন্ধির দ্বিন অতীত 
হয়। সেই দিনই জন্ডি সিগ্রেভের অধিনায়কতায় বিশ সহ 
ইংরাজ সৈন্য স্কটলগাভিমুখে প্রেরিত হয়। এই মহতী ফেনা রসূ- 
লিন্ নগরের অদূরে গিয়! শিবির সন্নিবেশ কবিল। তথায় গিয়া 
ইংবাজ সেনা তিনভাগে বিভক্ত হইয়া তিন পথে উত্তরাভিমুখিনী 
হইল। এই সংবাদ গাইবামান্ধ গবর্ণর"জন কিউমরিন, ও সাইগন্ 
ফেভাৰ দুইজনে অষ্ট সহস্র সৈন্য লইয়া ১৩*৩ খুষ্টাবের ২৪এ ফেব্রু- 
য়ারি প্রতাষে সহসা প্রথম সেনাবিভাগের উপর আসিয়। আক্রমণ 
করিলেন। ইংরাজের! এরূপ হঠাক্রমণের জন্য প্রস্তুত ভিলেন 
না, স্থৃতবাং সমস্ত ইংবাঁজ সেনা ভয়চকিত হইয়া বণে ভঙ্গ দি] 
পলায়ন করিল । একে একে স্কটেরা তিন সেনাবিভাগকে অতর্কিতি- 
ভাবে আক্রমণ করিয়া তিন স্নেনাবিভাগকেই অপ্পূর্ণরূপে পরাস্ত 
করিলেন। তাহাদিগের অদ্ভূত বীরত্বের কাহিনী সমস্ত ইউরোপে 
পরিব্যাপ্ত হইল। দার জন্ ডি সিগ্রেভ, পুত্র ও ভ্রাতাব সহিত স্ব স্ব 
শষ্যায় শায়িত ছিলেন। পরাজয্বের পর সৈন্ভগণের কোলাহল 

তাহাদিগের নিদ্রীভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়। দেখিলেন 
তাহারা বিজয়ী স্কট গণের হস্তে বন্দী। সার্টনাস নেভিল, এড্- 
ওয়ার্ডের কোষাধ্যগ্ষ সার রালফ ডি কফারার এবং ১৬ জন নাইটও 
বন্দী হইলেন। 

অঙ্গুলিযাত্রে গণনীয় কতিপয় মাত্র স্কটের হস্তে সিগ্রেভের ন্যায় 
সেনাপতিব অধিনায়কত্বে মহতী ইংরাজ সেনার পরাজয়ে এড ওবার্ড 
*ক্রোয়ে কিপ্তপ্রায়। হইয়া উঠিলেন। ইউরোপে তাহার সৈগ্ভের 
শ্রতিপত্তি কমিয়া যাওয়ায় তিনি সবিশেষ ভীত হইলেন। বিলুপ্ত- 

প্রায় সামরিক যশের পুনরুদ্ধাব কামনায় এড ওয়ার্ড শেষ চেষ্টা 

করিতে কৃতসগ্কর হইলেন । স্বটলগেব জন্য যে লৌহ-শৃঙ্খল প্রস্তত 

করিয়া রাখিয়াছিলেন এড ওয়ার্ড এবার যে কোন প্রকারে স্কট লণ্ডের 



১৩০ ওয়ালেমের জীবনবৃত্ত। 

পাঁয়ে তাহ পরাইয়া দ্রিবেন বলিয়া! প্রতিজ্ঞারঢ় হইলেন। এই 
জন্ত তিনি স্বদেশে বিদেশে যে যেখানে ছিল সমস্ত সৈন্ত ও সাঁমস্ত- 

বর্থকে নিজ পতাকামূলে আদিয়। ঈড়াইতে আদেশ করিলেন। 

অসংখ্য রণতরি খাদ্য দ্রবো ও বন্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া জলপথে 

স্কটলগভিমুখে ধাবিত হইল । তিনি স্বয়ং মেই মহতী সেন! লইয়া 

স্থলপথে উত্তরাতিষুখী হইলেন। 

এদিকে ফিলিপের বিশ্বাসঘাতকতা এই সময়ে চরম সীম। লাভ 

করিল। তিনিস্কটিন কমিশনরগণকে এই মুমূর্ু সময়ে আবদ্ধ 
করিয়। রাখিলেন। এড ওয়ার্ডকে স্কটলণ্ডের সহিত শ্বতন্ত্ সন্ধিস্থাত্রে 

আবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এই স্তোভ-বাক্যে,একৌশলে 

তাহাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। তাদৃশ বীরবৃন্দের 
তৎকালে স্বদেশে অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় হয়! টাড়াইয়াছিল। 

তথাপি ফিলিপ কিছুতেই তাহাদ্বিগকে আসিতে দিলেন না । এই- 

পে তিনি প্রকারান্তরে এড ওয়ার্ডের সহায়তা করিতে লাগিলেন। 
এডওয়ার্ডের আগমনবার্তী স্কটলগ্ডের সব্ধতঃ প্রস্থত হইতে ন1 

হইতেই অদ্ধ-হদরর সন্ান্ত স্কটগণ অগ্রবর্তী হইয়া আসিয়া এড ওয়া- 
ডেরখনিকট ক্ষম। ভিক্ষা করিলেন। কাপুরুষ জাতীয়-বিশ্বাসঘাতব 

সার্জন্ মণ্টীথ$ সেই সকল সামন্তবর্গের অগ্রণী। তিনি এই 

বিশ্বামঘাতকতার পুরস্কার-প্বরূপ সমস্ত লেনকৃস্ প্রদেশের অধিপতিত্ব 

প্রাপ্ত হইলেন) এবং তাহার পুর্ব পদেও (ভম্বার্টনৈর গবর্ণরত্ব) 

থাকিতে অন্ুদতি পাইলেন, 

পঞ্চদশ অধ্যায় । 

ওয়ালেসের বঙ্কটাবন্থা। 

[যখন এডওয়ার্ড অগণ্য সৈন্য লইয়া তৃতীয় বার স্কট 'লণড আক্র 

মণ করিলেন, তখন ভীত ও চকিত স্কটলও ওয়ালেসকে এই তীষণ 



ওয়ালেমের আগমন ভিক্ষা । ১৩১ 

বিপদ সাগরের একমাত্র কাগডারী বলিয়। স্মরণ করিলেন। সমস্ত 

স্কট লগ্ুবাসী একবাক্যে ভীহাকে স্কট লণ্ডের শূনা সিংহাসনে বসাই- 

বেনস্থির করিলেন। এই পন্বুল্প করিয়! তাহার! ওয়ালেম্কে সম্মত 

করিবার' জন্ত ফরাসিরাজ ফিলিপের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। 

কিন্ত ফিলিপ ওয়ালেসের সহিত বিশ্িষ্ট হইতে অনিচ্ছুক থাকায় এ 

বাদ ওয়ালেন্কে জানিতেও দিলেন না। 

এদিকে ফরাদিভূমিতে ওয়ালেসের অবস্থিতি নিতান্ত অস্থখকর 

বোধ হইতে লাগিল। ফরাপিরাজ গাইন্ প্রদেশ -তাহাকে সমর্পণ 

কবিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রদেশকে শাসনে আনিতে তাহাব 

অনেক শারীরিক ও মানসিক শ্রম ব্যয়িত করিতে হইয়াছিল। ইংবা- 

জেরা এখনও বোর্দে! নগর অধিকার করিয়া ছিলেন। আরল গ্রষ্টর 

মেই দুর্গের অধিনায়কত্ব-পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ওয়ালেন, ক্রমা- 

গত ছুই মাস সেই দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন- কিন্ত ছুগবানী 

সমুদ্রপথে থাদ্য-দামগ্রী ও বুদ্ধের উপকরণ-সামগ্রী পাইতে থাকায় 

তাহার সমস্ত চেষ্ট| বিফল হইতে লাগিল। অবশেষে ডিউক্ অব 

অর্লিন্মের উপদেশানুমারে ওয়ালেস, ছূর্াবরোধ হইতে নিবৃত্ত 

হইয়া পারীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফিলিপ-মহা সমাদর 

তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেস স্কাইনন্ প্রদেশে বাঁস করিতে 

লাগিলেন। একজন নাইট. দেই প্রদেশের প্রকৃত অধিকারী 

ছিলেন। তিনি পিতৃপিতামহিক দম্পন্তিতে বঞ্চিত হইয়া ওয়া 

লেসের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনেব জন্য কৃত-ন্বর হন। অনেক দিন 

হইতে তিনি এই সন্বপ্প সাধনের চেষ্টায় ছিলেন, অনেক দিন পরে 

আন্ত তাহার সেই সুবিধা ঘাটল। একদিন ওয়ালে, কতিপয় মাত্র 

, সহচর 'প্ভিব্যাহরে ভ্রমণে নিগত হইয়া ছিলেন । তাহাদের সঙ্গে 

কেবল তরবারি ও ছুরিকগাত্র ছিল। নাইট. বনহুর লোকজন সহ 

জঙ্গলে নুষ্ায়িত থাকিয়া ওয়ালেসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে” 

ছিলেন । ওয়ালেস, আ্রিবামাত্র নাইট, সশস্ত্র পুকষগণ সমতি- 

ব্যাহারে তীহার সন্ুণীন হইলেন। ওয়ালেন, ভীত হইবার-নহেন, 



১৩২ ওয়ানেমের জীবনবৃত্ত | 

সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ নি অনি নিফোশিত করিয়া একাঘাতে 

নাইটের দেহকে দ্বিধা-বিভন্ত করিলেন । নাইটের মৃত্যুতেও বুদ্ধ 

নিবৃত্ত হইল না। কারণ তদীয় ভ্রাতা মৈন্যদহ ওয়ালেসের সঙ্গে 

ঘোরতর রণে প্রবৃত্ত হইলেন। 

কিন্ত সিংহের নিকউ মেষশাবকের বিক্রম কতক্ষণ রহে? অচির- 

কালের মধ্যে ওয়ালেম্ ও তীহার ৰীর সহচরবৃন্দের খড়াঘাতে 

নাইটের ভ্রাত। ও তাহার ক্ষুদ্র সেনাদল সমন-সদনে প্রেরিত হই- 

লেন। কেবল সপ্তজনমাত্র সৈন্য গ্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম 

হইয়াছিল। ওয়ালেসের সহচরবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আহত হইয়া- 

ছিলেন, কিন্ত একজনও হত হন নাই। ফরাশিরাজ ওয়ালেসের প্রতি 

এই আক্রমণের সংবাদ গুনিয়। নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং 

ওয়েলেস্্কে নিজ পরিবার মধ্যে থাকিতে নিতান্ত অনুরোধ কবি- 

লেন। বলিলেন যে তাহা হইলে কেহ তাহার কেশম্পর্শও করিতে 

পারিবে না। রাজ। ওয়ালেসকে অত্যন্ত ভাল বাঁদিতেন, এবং 

ওয়ালেস্কে এইরূপ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতত চেষ্টা 

করিতেন। তথাপি ওয়ালেস কে প্রার মধ্যে মধ্যে এইরূপ বিপদে 

পড়িতে হইত। 

মৃত নাহট ও নাইট-্রাতার দুই জাতি ভ্রাতা প্রতিহিংস। 

লইবার জন্য কৌশলে মিথা। করিয়। রাজাকে জানাহল যে ওয়ালেস্ 

সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া! নিজ পরাক্রম গ্রদ্র্শন করিবার জন্য 

নিতান্ত ইচ্ছুক । ফরাশিরাজ তাহাদ্িগের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে না 

পারিয়া তাহাতে অনুমোদ্দন করেন। উক্ত জ্ঞাতি ভ্রাতৃদ্বয়ের অতি- 

গ্রায় যে ওয়ালেসের ধ্বংস সাধন, তাহা তাহার মঘে 'একবারও 

উদ্দিত হয় নাই। এই জন্য তিনি এই বীরক্রড়ার জন্য সমস্ত * 

আয়োজন করিতে আদেশ দেন। নির্দিষ্ট দিবষে রাজা সভাসদ্বর্থ , 

সমভিব্যাহারে রঙ্গ-্থলে উপস্থিত হইলেন । বীরচুড়ামণি ওয়ালেস 

অকুতোনতয়ে রসুল আসিয়| উপস্থিত হইলেন। প্রাণের জন্য 

তিনি কখন ভাবেন নাই। তবে তাহার মনে এই ক্ষোভ উপস্থিত 



এড ওয়ার্ড কতৃকি আবার ক্কটলড আক্রমণ । ১৩৩ 

হইয়াছিল যে ফরাশিরাজ তাহার মৃত্যু ব্যাপারে কিরূপে অনুমোদন 

করিলেন । তিনিজানিতেন না ষে ফরাশিরাজ প্রতারিত হইয়া- 

ছেন। সকলেই তাহাকে কঞ্চক-রক্ষিত হইয়] কাঠরার তিতর 

প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অভিমানতবে বলিপেন 

যে ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিবেন। এই বলিয়া সেই নৃসিংহমূর্তি 

অসি হস্তে কাঠগড়ার ভিতর প্রবেশ করিলেন । অমনি কাঠগড়ার 

দ্বার বদ্ধ হইল। 'মনি সেই সিংহ প্রচণ্ডবেগে তাহাকে আক্রমণ 

করিল! কিন্তু বিক্রম-কেশরী ওয়ালেম্ কিছুতেই ভীত হইবাব 

নহেন। ভিনি সিংভেব কেশর ধবিয়া। এরপ প্রচণ্ডবেগে তদীয় 

দেহোঁপরি তাহার খড়গ প্রয়োগ করিলেন যে মুহূর্তমধ্যে সিংহদেছ 

দ্বিপা বিথপ্ডিত হইল । 

এতক্ষণে ওয়ালেসের অভিমাঁনবন্ধি জালাময়ী হইয়া উঠিল। 

তিনি রাজাব দ্দিকে নিজ আরক্ত নয়নদ্বয় ফিরাইয়া। বলিলেন-.. 

'মহাবাছগ ! আশ্রিত স্কটকে এইরূপে মারাই কি আপনার অভি: 

প্রায়? আপনা অন্তবের কি এইই গৃঢ় অভিপ্রায়? যদি তাহাই হয় 

আমি তাহাতে ভীত নঠি। আপনাব পশুশালায় মত পশুবাজ আছে 

এক একটা কবিয়া কল গুলিকে আনিতে আদেশ করুন, আমি 

এই করাল অনি প্রহাবে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে দ্বিধা বিখখিত 

করিব। বিখত্তিত কবিয়া আজ আমি আপনার নিকট বিদায় 

লইব। এতদ্দিন আপনি যে আমায় আশ্রয় দিয়াছিলেন তজ্জনা 

চিবদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিব। কিন্তু আর আমাব এখানে 

থাকিবার প্রয়োজন নাই। পণ্তগণের সহিত সংগ্রাম করিৰার জন্য 

ওয়ালোৰ জন্ম নহে। স্কট্লণ্ অদ্যাপি শক্রগণের অধীন বহি- 

গ্ৰাছেখ সেখানে” ওয়ালেসের অসি শক্রমারণকার্ষোয নিয়োজিত 

হইবে । আজ আমি আপনাব নিকট ও ফাঁন্সের নিকট জন্মের 

মত বিদায় লইব' এই বন্ধিয়া ওয়ালেদ্ নিস্তব্ধ হইলেন। তাহার 

আরত্ত নয়নদ্য় হইতে আগ্নি উদশীরিত হইতে লাগিল। সকলে 

নির্বাক্ ও স্তর হইয়া রহিল। 
১২, 



১৩৪ ওয়ালেমের জীবনবৃত্ত। 

ফরাশিরাজ ইহার গৃঢ় রহস্য উদ্ভাবনে অমমর্থ হইয়া ওয়ালে ন্কে 
সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহার মুখে শুনিয়। সেই দুই 

পাপিষ্টের ছুরভিনন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি সবিশেষ পীড়া- 

পীড়ি করায় তাহার! আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিল। ' ফরাশি- 
রাজ ততক্ষণাৎ্ তাহাদিগের গ্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন, এবং ওয়া- 

লেসের গাত্র স্পর্শ আর কেহ করিতে ন1 পারে তজ্জন্য বিশেষ সাব- 

ধান হইলেন। কিন্তু ওয়ালেসের মন আর ফরাশিক্ষেত্রে সুস্থির 

হইল ন1। স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই জন্মভূমি আজ তাহার মনে 
পড়িল। এত্রদ্দিন তিনি যেন নিদ্রাভিভূত ছিলেন। এতদিন অভি- 

মান তাহার প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয্বাছিল। 

এতদিনে আবার তাহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন ফ্রন্সের 
জন্ত তিনি প্রাণ বিসর্জনেও প্রস্তত ছিলেন, তথাপি ফান্স্ তাহাকে 

আপনার বলিয়। লইল না। এই জন্য তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে 
পারিয়া আবার জন্মভূমির জন্ত জীবন উৎসর্গ করিতে কৃত-সন্কপ্ন হই- 

লেন। জন্মভূমি শক্রচরণদলিত হইতেছে - এই কথা ন্মবণ হ্যা 

আবার তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এবার জননীর উদ্ধাব 

সাধন বা! শরীর পাতন করিবেন স্থির করিলেন। এইবাব তাহার 

শেষ শবসাধন1--শ্বেষ আত্মবলি। 

ফরাশিরাঁজ ফিলিপ্ যখন দেখিলেন যে ওয়ালেস্ স্বদেশে ফিরিয়া! 

যাইতে কৃতমক্কল্প হইয়াছেন, তখন তিনি ওয়ালেস্্কে স্বদেশে গাঠা- 

ইয় দিবার স্ত্ৃন্ত যে সকল অনুরোধ-পত্র পাঁইয়াছিলেন, তাহাকে 

সে সমস্ত পত্র দেখাইলেন। ওয়ালেম্ আর থাকিতে পারিলেন না। 
স্বদেশ আবার তাহার সেব। গ্রহণে ব্যাকুল হইয়াছেন শুনিয়া,আবার 

তাহার চিত্তশলাকা উর্ভরাভিমুখিনী হইল। তিনি রাজার নিকট 
বিদায় লইয়া একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু লঙভিল্ সমভিব্যাহারে স্কট- 
লগ্ডাভিমুখে বাত্রা করিলেন। তাহার! স্বইস বন্দরে জাহাজে. চড়ি- 

লেন ) এবং আরল, মাইথ, বন্দরে গিয়া! অবতরণ করিলেন। ওয়া- 

লেন, ফল্কার্ক মমরের পর ১২৯ গ্রষ্টানবের শেষে স্কট লও পরিত্যাগ 

€£ 



জাতীয় অভুযুথান | ১৬৫ 

করেন; ফান্সে কিঞ্চিদধিক ছুই বর কাল অবস্থিত্ি করিয়া! 
১৩০১ থুষ্টাঝে স্বদেশে ফিরিয়া আইদেন। ফরাশিরাজ ফিলিপ 

তাহাব বিরহে নিরভিশয় কাতর হয়েন। তিনি ওয়ালেসকে অন্ত- 

রের সহিত ভাল বাসিতেম, এই জন্য স্কট লশ্ত হইতে পুনঃ পুনঃ অনু- 
রোধপত্র পাইয়াও তাহাকে পাঠাইতে চাঁন নাই, এবং জানিতে 

পারিলে ওয়ালেম পাছে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া! স্বদেশে প্রত্যা- 

বর্তন করেন_-এই জন্য নেই সমস্ত অন্ুবোধ-পত্র তাহার নিকট 

হইতে গোপন করিয়া রাখেম। কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন 

কবিতে পারে? মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য ওয়ালেসের আত্মবলি 

প্রয়োজন ছইরাছিল। তাই আজ ওয়ালেস, প্রিমববন্থু ফিলিপের 

আগ্রহাতিশয় উল্লজ্ঘন করিয়াও স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেম। 

“নিয়তিঃ কেন বাধাতে ? নিয়তিব গতি কে রোধ করে? 

আবন্মাউথে নামির1 ওয়ালেস, এলংকা নগরাভিমুখে যাত্রা 

করিলেন । তথায তাহাব জ্ঞাতিত্রাতা ক্রফোর্ডের গোলাবাড়ীতে 

পির! তিনি লুকারিত ভাবে রহিলেন। গ্রোলাবাড়ী এরূপ আট! 

ছিল যে কেহই তাহার আগদ্নবার্ত। জানিতে পাবে নাই। কেবল, 

একটীমাত্র ছিদ্র ছিল-_:সই ছিদ্র দির] নদীতে যাওয়া যাইক্ক, এবং 

সেই ছিদ্র দিয়া তীহা্দিগের জন্য খাদ্য-সামগ্রী প্রেরিত হইত। 

ওয়ালেন, ও লঙ ছিল. এইবপে সেই গুপ্তাবাসে ৪ | ৫ দিন যাপন 

করিলেন। সেন্ট. জনষ্টন্ হইতে ক্রফোর্ড অতিরিক্ত খাদ্য- সামন্ত 

আমিতেন। ইংরাজের। দেখিল যে তিনি নিজের আবশ্তকের অতি 

রিক্ত দ্রবা-সামগ্রী লইয়া যাইতেছেন। দেখিয়া তাহারা সন্দিহান 

হইল, এবই স্ভাহাকে কারাগাবে প্রক্ষিপ্ত করিল। অবশেষে ওয়া- 

»লেসং আঁসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া তাহার গুপ্তিস্থান নির্ধারণ 

করিবার জন্য ক্রুফোর্ডকে ছাড়িয়া দিলেন। যে পথে ক্রফোর্ড 

গেলেন, ইংরাঙগ মেনাপতি, বট লার আট শত সৈন্য লইয়। সেই পথে 

তাহার অনুসরণ করিলেন ॥ অনুদরণকারী ইংরাজ সৈস্ভের আগ- 

মনে ওরালেস, ক্রফোর্ডের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন-ধলিলেন 

সি 



১৩৬ ওয়ালেসের জীবনরৃত্। 

তুমি ইংরাজদিগের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিয় জ্ঞাতি-শত্রতা 

সাধিলে ! কিন্ত ক্রফোর্ড আনুপূর্বি্িক সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জানা- 

ইয়! তাহাকে শান্ত করিলেন, এবং তাহাদিগকে অন্যস্থানে পলায়ন 

করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ওয়ালেস পলাইতে “অস্বীকৃত 

হইলেন। তিনিও ক্রফোর্ড শুদ্ধ বিশ জন মাত্র সহচর লইয়া সেই 
গ্রকাণ্ড ইংরাজ সেনার সম্মুখীন হইতে কৃত-সম্কল্প হইলেন। 

ওয়ালেন্ ছন্দযুদ্ধে আজ বটলারের সঙ্গে বীর্যযপরীক্ষ। করিবেন দঙ্কনন 

করিলেন-_কিন্তু কাপুরুষ বটলার তাহার সহিত ছন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ 

হইতে সাহসী ন| হইয়া সসৈন্য অসহায় ওয়ালেদ্কে অভিমন্থ্যবধ 
করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সঙ্কন্ন বিফল হইল। কতি” 

পয় মাত্র স্কট. অতিমান্থুষ বীরত্বের সহিত সেই দারু-ছুর্গ রক্ষা! করিতে 

লাগিলেন । দ্বগ ভেদ করিতে চেষ্টা করায় পঞ্চদশ ইংরাজ-সৈনিক 

পুকষ নিহত হইলেন। তখন বটলার আপন সৈন্যদলকে তিনভাগে 
বিতত্ত করিয়া তিন দিক্ হইতে দুর্গ আক্রমণ করিবেন সন্কল্প করিয়! 

সহস] রণক্ষেত্র হইতে অপস্যত্ত হইলেন । রণচতুব ওয়ালেদ্ তাহার 

গৃঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিঞ্জের ক্ষুদ্র সেনাদলকেও তিন ভাগে 

বিভক্ত করিলেন। লঙ্ভিলের অধীনে ছয় জন, উইলিয়মের 

অরীনেও সেই পরিমাণে দৈন্য রাখিয়া, স্বয়ং পাঁচ জন মাত্র মৈন্য 

লইয়। দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি ছুর্গের যে দিক্ রক্ষা 

করিতেছিলেন, বট.লার স্বয়ং স্ঘনা সেই দ্রিকে অগ্রসর হুইলেন। 

কিয়ৎকাল ঘোরতর রণে উভয় সৈন্যই অদ্ভুত বীবত্ধ দেখাইতে 

লাগিল-কিন্ত মত্ত মাতক্ষের সহিত তরক্ষুদূল কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে 

পারে? ইংরাজ সেন? শক্রুর অদ্ভুত বীরত্বে ভয়চকিত হইয়া 
রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে তার্]ুনাথ 
তারাগণ সহ গগনাসনে আসিয়া সমামীন হইলেন! একদিকে বট. 
লার সটসন্য নিজ শিবিরমধ্যে পান ভোজনাদিতে রত হইলেন । 
অন্য দিকে স্কটের! গিরিনির্বরিণীর নির্দ্ল বারিমান্র পান করিয়! 

আপনাদিগের দারু-ছুর্গে র্রননী ফাপন করিলেন। 



ওয়ালেগের হস্তে বট্লারের পতন | ১৯ 
প্রধান ইংরাজসেনাপতি আরল্ইয়র্ক বট লারকে বলিয়! গাঠাই- 

লেন যে তিনি তাহার বাহায্যে শশ্রই গমন করিতেছেন__এবং 
হার যাওয়া পর্যন্ত তিনি যেন নিজ ভূর্থ হইতে বহির্গত না হন। 

কিন্ত বট'লার গয়ালেসের অবরোধক হইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া- 
ছিলেন, যে সে উপদেশ মানি! চলিতে পারিলেন না। তিনি 

ওয়ালেসের সহিত নির্জনে দেখা করিয়। তাহাকে তাহার হস্ত ভিন্ন 

মার কাহারও হস্তে অ'স্মসমর্পণ করিতে নিষেধ করিলেন,--বলি- 

লেন, “আপনি আমার পিতা ও পিতামহকে বধ কবিয়াছেন, এক্ষণে 

মামার এই সামান্য অন্থরোধ রক্ষা করিয়া! সেই পাপের কথঞ্চিৎ 

প্রায়শ্চিন্ত ককন্। আপনাকে আমি এখনই আত্মঘমর্পণ করিতে 

বলিতেছি এরূপ নহে--মাপনি যগন আত্মরক্ষার অনমর্থ হইয়া 

আন্মনমর্পণ কব] আবশাক মনে করিবেন, তখন যেন আমা ভিন্ন 

আর কাহাবও হস্তে আম্মমমর্পণ না করেন--আমার এই মাত্র অনু- 

কোধ”। ওয়।লেম্ বট-লারের এই নিষ্টর সভিপ্রায় শুনিয়া হাসিয়] 
টিঠিলেন, এরং বলিলেন যে--সমস্ত ইংলগু মমবেত হইয়া! আমিলেও 

তাহাকে পবাস্ত কবিতে পারিবে না। 

ওধাঁলেস্কে 'মন্ত্েব মাধন কিন্ব। শরীর পাতন? এই মন্কন্নে দীক্ষিত 

দেখিয়া বটলাঁর সমস্ত রজনী স্কট দুর্গ ধিরিয়! রহিলেন। রজনী 

প্রভাত হইল-কিন্ত অন্ধকার দূর হইল নানৈশ তিমিরের পরি- 

বর্ডে কুজ ঝটিকা-জনিত তিনিরে জগতীতল আছ্ছন্ন হইল। সেই 
সুযোগে স্কউশ বীরবৃন্দ দারুদুর্দ হইতে বহিগ্গত হইয়া ইংরাজ 

শিবিবের উপর আপিয়া পড়িলেন। .ইংরাজেরা কিছুই দেখিতে 

পাইল, না _'অথচ অনংখ্য ইংরাজ নিহত হইল। স্েনাপতি বট 

লারঃওয়ালেনের *স্থতীক্ষ তরবাবির আঘাতে শমনসদনে প্রেরিত 

হইলেন। সেনাপতির খৃত্ঠাতে সমস্ত ইংরাজসেনা ভয়চকিত হইয়া 

রণে ভঙ্গ, দিয়া পলারন কুরিল। স্কটেরা এই স্থুযোগে মেথ্ভেন্ 

আরপ্যাভিমুখে প্রস্থান রিলে! এখানে অপর্ধ্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী 

সংযোগিত হওয়ায় তাহাদিগের আর কোন কষ্ট রহিল না। এইখানে 



১৩৮ ওয়ালেনের জীবনবৃত্ত ৷ 

ওয়ালেসের বন্ধুবর্গের কেহ কেহ আসিয়া সদলে তাহার্দিগের সতিত 

মিলিত হইলেন। সেখানে এক রজনী অতিবাহিত করিয় পেটিয়ট - 
দল বার্ণেম অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় আসিয়া তাঁভার। 

প্রাণদপ্াজ্ঞা প্রাপ্ত স্কোয়ার্ রুথ্ভেনের সত মিলিত হইলেন । এই 

মিলিত সেনা তথ! হইতে আথেোল্, এবং আথোল, হইতে লোরণে 
গমন করিল। পথিমধ্যে তাহাদিগের কষ্টের আর সীম] রহিল ন1। 

পথের ছুইধারের অধিবাসিবৃন্দ দুর্ভিক্ষ-রাহুগ্রস্ত হইয়া কঙ্কালসার 

হইয়| পড়িয়াছিল। নিরন্তর রণে কৃষি ব্যবসায়াদি সমস্ত বন্ধ। 

কোনখানে খাদ্যসামগ্রীর সংগ্রহ নাই। ক্ষেত্রসকল শসাশুন্য ; 

দোকানপসার, হাউবাজার সমস্ত বদ্ধ। দেশের এই শোচনীয় অবস্থ 

দেখিয়া ওয়ালেসের হৃদয় ফাটিয়া! যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ 

তাহার আর ধৈর্য্য রহিল না। অনশনে তীহ'দিগকে মৃদ্প্রার 

দেখিয়! তিনি দীর্ধনিশ্বান ফেলিয়া বলিলেন ;-ভ্রাতৃবৃন্দ ! আমিই 

তোঁমাদ্রিগের এই ছুঃখের কারণ । অনুমতি কর আমি একবার 

আমি-যদ্দি তোমাদিগের কষ্ট নিবারণ করিতে পারি ভালই, নতুবা 

তোমাদিগকে আর একপে আবদ্ধ রাখিব না,-বলিয়! তাহার 

প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তথার অবস্থিভি করিতে অন্থরোধ 

'করিয়া তিনি অন্তর্ধান করিলেন। 

ওয়ালেন্ পর্বতের অধিত্যক! প্রদেশ উলজ্ঘন করিয়া একটা 

ক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাহার হৃদয়ের যাতনার সীম। 

ছিল না। তিনি ক্লান্ত হইয়া এক তরুমূলে বসিয়া! করতলে কপোল 

বিন্যস্ত করিয়। কত কি ভাবিতে লাগিলেন--মনে মনে আপনাকে 

তিরখ্বার করিয়া বলিতে লাগিলেন_-পামর ! ভোমীরই দোষে 

তোমার 'আন্ুযাত্রিকবর্গের আঙ এত কষ্ট! স্কর্টলণ্ডকে স্বাধীন * 

করিবার চেষ্টায় তুমি এরপ উৎসগীর্কতপ্রাণ বীরবৃন্দকে আহুতি ' 

দিতে উদ্যত হইয়াছ! কিন্তু বৃথা আশা !। বিধাতা তোমার অদৃষ্টে 

এ সৌভাগ্য লেখেন নাই। বোধ হয় তোমা অপেক্ষ। কোন যোগ্যতর 

'ও অধিকতর বন্থাস্ত ব্যজির ললাটে এ সৌভাগ্য লিখিত হইয়াছে। 



ওয়ালেসের খড়গাঘাতে গুপ্তচরগণ হত। ১৩৯ 

ভ্রাতৃবুন্দ ! আমারই জন্য তোমরা অনাহারে অনিদ্রায় স্প্তিলশষ্যায় 

অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছ। ঈশ্বরের নিকট আমি কায়মনো- 

বাক্যে গ্রার্থন। করি তিনি তোমাদিগের এ ছুঃখ মোচন করুন । 

আমিই তোমাদিগের এ দ্বঃখের মূল, স্থৃতবাং আমি ইহার প্রায়শ্চিত্ত 

করিবি। আমি একাকী তোমাদের সকলের সমবেত ছুঃখরাশি 

ভোগ করিব।” এইরূপ আত্মগ্নানিপূর্ণ চিন্তায় অভিভূত হইয়] 

পড়িলে শান্তিদারিনী নিদ্রাদেবী আসিরা তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া 

লইলেন। সেই বীবদেহ অবসন্ন হইয়া তকমূলে পতিত হইল! 
পুর্ব হইতে তিন দ্রিন ধরিয়! তিন জন ইংরাজ ও ছুইজন স্কট _ 

ওয়ালেসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুবিতেছিল। ওয়ালেস্ সজাগ থাকিতে 

কেহ তাহাকে ধরিতে সাহস করে নাই । শীচমনা এড ওয়ার্ড 

প্রকাশ্য সমরে ওয়ালেসকে পরাজয় কবিতে অসমর্থ হইয়1 তাহাকে 

ধরিবার জন্য অবশেষে এই নারকীয় উপার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন 

পুবস্কারের আশ দিরা তাহাকে ধরিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত 

করিয়াছিলেন । এই পাচ জন এডওয়ার্ড নিয়োজিত সেই গুপ্তচরগণ। 

এই পাচজনের সঙ্গে একটা বালক ছিল, সে তাহাদিগেব জন্য খাদ্য- 

সামগ্রী যোজনা করিয়া দ্রিত। সেই পণটজন অদূরে একটা ঝোপের 

অন্তবালে লুকায়িত ছিল। যেই তাহার! দেখিল ওষালেস, দিদ্রায় 

অভিভূত হইয়! পড়িয়াছেন, অমনি তাহারা বনমধ্য হইতে আসিয় 

ওয়ালেসকে ধরিল। সুপ্ত সিংহকে জাগরিত কবিলে সে যেমন 

গর্জিয়া উঠে, সেইরূপ ওয়ালেস জাগরিত হইয়1 তর্জন্ গর্জন করিয়! 

উঠিলেন,, এবং এক লক্ষে সর্ধাপেক্ষা যে অধিকতর বলবান্ তাহার 

নিকট গিয়া 'পড়িলেন, এবং তাহাকে ধরিয়া তাহার মস্তক এরূপ 

বেগে তর স্বন্ধে পক্ষিপ্ত করিলেন ষে তাহার মস্তি চূর্ণ বিচ্ণ হ্ইয়] 

গেল'। তাহার পর তিনি নিজ তরবারী লইয়া অবশিষ্ট চারিজনকে 

আক্রমূণ করিলেন । এক ছইজনকে নিমেষ মধ্যে শমন-সদনে 

প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট দুইজন প্রাণ লইয়া পলাইবার চেষ্টা 

কুরিতেছিল, কিন্তু ওয়ালেদ, ক্রুতপদে গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া] 
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গড়াতে ছুইজনকেই নিহত করিলেন। একমাত্র সেই বালক 

জীবিত রহিল। সে ভয়ে কাপিতে কাপিতে ওয়ালেসের চরণ- 

তলে গিয়! পড়িয়া ক্ষম। প্রার্থনা] করিল। সে বলিল যে সে তাহা- 

দিগের অভিপ্রায় বুরিতে না৷ পারিরা ত্বাহাদিগের মহির্তি মিলিত 

হইয়াছিল, এরং তাহাদ্িগের আহার-সামগ্রী সংগ্রহ ডিন্ন আর 
কোনও কার্যে লিপ্ত থাকিত না। ওয়ালেস তাহার নিকট যে 

সকল খাদ্যসামগ্রী ছিল তৎসহ সেই বালককে আপনার সঙ্গে 

লইয়া! গেকেন, এবং" আন্ুধাত্রিকবর্গের নিকট আসিয়া! আনুপূর্বণিক 

সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন । তাহারা ভীত ও বিশ্মিত হইয়া এরূপ 

একাকী পরিভ্রমণের জন্য ওয়ালেস কে তিরস্কার করিতে লাগিলেন 
সেই বালকের নিকট তাহারা সেই গ্রদেশের অবস্থা অবগত 

হইয়া! জানিলেন যে র্যান্ক নগরে না গৌছিলে কোন প্রকার খাদ্য- 

সামগ্রী পাইবাঁর আশা নাই। জ্তরাং তাহা'বা সেই রাত্রিতেই সেই 
নগবাভিমুখে যাত্র। কবিয়| রাত্রি থাকিতে থাকিতেই ভথায় পৌছি- 

, লেন। সেই অল্পসংখাক সৈন্য লইয়াই সেই রজনীতেই ওয়ালেষ, 
বগবছুর্গ আক্রমণ করিলেন । ওয়ালেসের প্রচণ্ড পদাঘাতে দর্গদ্বার 

নিরগগল হইল, এবং সেই শবে দুর্গের অধিবাসীরা সকলে জাগিয়। 

উঠিলেন। ছূর্গযাধাক্ষ ও ছুর্গের অন্যান্য অধিবাসিগণ সকলেই 

স্কট-_প্রাণভয়ে মাত্র ইংরাজদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে 

স্তর)ং সকলেই মহোল্লানে ওয়ালেসের পতাকামূলে দ্দাড়াইলেন । 

দেশের লোকের মনের অবস্থা। পরীক্ষা করিবার জন্য ওয়ালেস, 

পরদিনই জাতীয় পতাকা উভভডীন করিয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে 

ুদ্ধ ঘোষণা করিবেন স্থির করিলেন। অশ্বারোহিগণের' জন্য পর্যাপ্ত 

নামরিক অশ্ব মংগ্রহ করা হইল। এই ক্ষুর্জ পেটিয়ট২সেনা* 

সজ্জিত হইয়া ডন কেল ডদুর্গঅভিষুখে যাত্রা করিলেন। ভীহা-. 
দিগের আগমনবার্ত। গুনিয়াই তথাবুর বিসপ-সেপ্ট জন্ষ্টনে 
প্রস্থান করিলেন। ডনকেল ড দুর্গে যত ইংরাঁজ সৈন্য ছিল সমস্তই 

লট বীরবৃন্দের শাণিত খড়ীঘাতে নিহত হুইল। দুর্গ লুঠন করিয়া 
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স্কটেরা অনেক বহুমূল্য দ্রব্জাত পাইলেন। পাঁচদিন তথায় 

বিশ্রাম করিয়! স্কটেরা ওয়ালেসের পরামর্শান্মায়ে রস নগরাভিমুখে 

যাত্রা করিলেন। ওয়ালেন এই আশায় সেই মৃখে যাত্রা! করিলেন, 

ঘে সেখানে বিনপ. সিংক্লেয়ায় প্রভৃতি অসংখ্য স্কট তাহাদিগের 

সহিত আসিয়! মিলিত হইতে পারিবেন । তাহাবা যেমন অগ্রসর 

হইতে লাগিলেন অমনি ইংরেজের! চতুর্দিক হইতে পলায়ন করিতে 

আরম্ভ কবিল। কেহই তাহাদিগের সন্মধীন হইতে সাহন করিল না। 

অগ্রগামিনী ওয়ালেস -বাহিনীর সহিত ক্রমে অসংখ্য স্কট, আসিয়া 

মিলিত হইল। ক্রমে ওয়ালেসের সৈন্যসংখ্যা সপ্ত হস্তে পরিণত 

হইল । সেই দৈন্য লইন্ন| ওয়ালেস, এবা্ডিন অভিমুখে যাত্রা! করি: 

লেন। ইংরাজেবা৷ দেই সংবাদ পাইয়া এবার্ডিন্কে মকভৃমিতে 

পরিণত করিয়া! চলিয়া গেল। রুথ বেন, সিংক্লেয়ার, লিগুসে, বইড। 

আডাম্, ওয়ালেস, ব্যারন র্রিকাটন, দীন, লডব, লুণ্ডিনের 

রিচার্ড প্রভৃতি ওয়ালেসের মহচরবৃন্দ ক্রমে ক্রমে সকলেই আপন 

আঁপন আন্ুযাত্রিকবগসহ ওয়ালেসের মহিত আসিয়া মিলিত 

হষ্টলেন। এবার্ডিন হইতে সেই স্কট সেনা মেপ্ট জন্ট্টনে আলিয়া 

উপন্তিত তল ইংবেজেবা যে দিকে পারিল পলায়ন করিতে 

লাগিল। ডংকেন্ডের বিসপ, সেণ্ট জনষ্টন হইতে লডনে পলায়ন 

করিলেন। তিনি এড ওয়াের নিকট ইংবাজদিগের এই 

দুরবস্থাকাতিনী জানাইলেন। এডওয়ার্ড পবামর্শ করিবার জন্য সার 

আমের ডি ভ্যালেনসকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। 

এডওয়ার্ড এবার হতাশ্বীম হইলেন। তিনি দেখিলেন বলে 

ওয়ালে ধে পবান্ত কবা অপাধ্য। তিনি একবার পবান্ত কবিবেন, 

আবার 'ওয়ালেস গূর্ণ শক্তিতে সমবার্গনে অবতীর্ণ হইবেন। বলে 

পরাস্ত হইয়া 1 এড ওয়ার্ড এক্ষণে উৎকোচ দানে কার্য সম্পন্ন করি- 

বেন সম্ব্প করিলেন। ইংলগ্ডের ইঠা মৌলিক বাবসায়। 

বিশ্বাসঘাতকতা উত্তেজিত করিয়া তাহার সুবিধা লওয়] 

ইং্লগ্ডের একটী চিরাগত গ্রথা। ওয়ালেসের আনৃযাত্রিকবর্গকে 



১৪২ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

উৎকোচক্রীত করিয়া তাহারিগপ্ধাবা নিদ্রিত অবস্থায় ওয়া- 

লেস্কে অবরুদ্ধ করার নারকী চিন্তা এড.ওয়াডের মনে উদ্দিত 

হইল। তিনি বিশ্বাসঘাতক সাঁর আমের ডি ভ্যালেন্পের উপর 

এই কার্ধট সাধনের ভার অর্পণ করিলেন । ছিনি এই কার্য্যধ্পীধনের 

জন্য মুক্তহস্তে স্বর্ণরজত ব্যবহার করিবার ভাবপ্রাপ্ত হইয়া স্কট লণ্ডে 

প্রত্যাগত হইলেন। ত্যালেন্স স্বদেশে ফিবিয়া আপিয়া সার জন, 

মণ্টীথ্্কে লেন্কসৈব অধিপতিত্ব ও ভিন সহ স্থবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে 

প্রিয়সহচব 'ওয়ালেস কে ইংরাঁজদিগেব হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত 

কবাইলেন। একটি গ্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইল | ত্যালেন্স মণ্ট ঈথ- 

লিখিত নেই প্রতিজ্ঞাপন খানি লয়! মহা হর্ষে এড ওযার্ড-মমীপে 

গমন কবিলেন। সেই প্রতিজ্ঞাপত্র দেখিয়া এড্ওয়ার্ডের আনন্দের 
আর সীমা রহিল না। 

এদিকে ওয়ালেস, সেন্ট, ন্ষ্টন দুর্গের অবরোধে নিযুক্ত 
ছিলেন । ইংরাজেবা সবিশেষ ধীবস্বেব সহিত মেই ছুর্ঘরক্ষা কবিতে- 

চিলেন। একদিন গ্রতাষে পাচ সচত্র ইতবাজ সৈন্য দক্ষিণ দুর্গার 

দিয়া স্কট-ব্যৃহ ভেদ করিয়া বতির্গত তয় কিন্তুক্কটিশ বীরবৃম নিমেষ- 
মধ্যে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে 

কিরিয়! যাইতে বাধ্য করিলেন। স্কটেরা ইংরাজদিগকে তাড়াইয়। 
চর্গমধো লঈয়া গেলেন। ডগ্তাস_ আক্রমণবোগে সহচববুন্দকে ফেলিয়া 

দর্গাভান্তবে গিয়া পড়িলেন। অমনি ইংরাজ সৈনিকের তাহাকে 

গ্রেপ্তার কবিয়া সেনাপতি আরল ইয়র্কের নিকট লইয়া! গেল। 

তিনি ওয়ালেস্কে বাধা করিবার নিমিত্ত ডগ্ডান্কে দূত-দ্বারা 

তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন । মেনাপতি আরল্ ইয়র্ক ভাবিয়া- 

ছিলেন যে তাহার এই সদ্ধযবহারে মুগ্ধ হইয়। ওয়াল এড ওয়্ডে রর 

বশাতা শ্বীকার করিবেন। কিন্তু ওয়ালেস্ কিছুতেই লক্ষা-্রাত , 

হইবার নহেন। তিনি এই সদ্বাবহারের বিনিমরে, ইংরাজ 
মেমাপতিকে ধন্যবাদ পাঠাইলেন। 

স্কট বীরবৃন্দের বীরকাহিনী ক্রমে স্কট লণ্ডের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে 
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লাগিল। আরল, ফাইফ, ও ফাইফের সেরিফ ছুই জনে স্বদলে 
আছিয়া জাতীর পতাকামূলে দ্রাড়াইলেন। মিলিত স্কট -সেনা 
প্রচণ্ড বেগে স্কটদুর্গ আক্রয়ণ করিল। প্রাচীর উল্লজ্বঘন করিয়। 
স্ষটের। ছর্গীভ্যন্তরে গিয়৷ পড়িলেন। তাহাদিগের শ্বাণিত অন্সি 
প্রহারে নিমেষমধ্যে সহশ্র ইংরাজ শমন-সদনে প্রেরিত হহুল। পরে 

ইংরাজমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হহল। ওয়ালেস, পৃব্বোপকার স্মরণ করিয়া 
আরল, ইয়র্কের জীৰনরক্ষার জন্য তাহার নিকট দূত প্রেরণ 
করিলেন । জপ, এই দৌত্যকাধ্যে ব্রতী হইরাছিলেন। তিনি 
আরল, ইয়র্কের পন্য একখানি শকট আনয়ন ঝরিলেন। তাহাকে 

স্কাটশ সৈনিকের পরিচ্ছদ পরাইর়। শকটে আরোপিত করিলেন 
এবং উপহুক্ত পাথেয় [দা ব্দিয় করিলেন। স্ত্রীলোক ও বালক 
বালিকাগণকেও মুক্তি প্রদান করা হইণ। এই বিগয়, শজি-তুণা- 
দণ্ডকে স্কটগণের অন্্কুলে ফিরাইণ। ওয়ালেস, এক্ষণে স্কট - 

গণকে জাতীর পতকামূণে আরা দাড়াইতে আহ্বান করিনেন। 

এহ জর ঘোধণ। কাররা ওয়াণেস দক্ষিণা ভিমুখে যাত্র। করিলেন। 

রবাটনপের ভ্রাতা এড ওয়াড জন. গত সর আয়ণ শে ছিলেন । 
তিনি আরল ও হইত কাতপর নোনকপুরুষ লইয়া আসয়াছিলেন 

তাহাদিগের সাহায্যে তিনি অদংখা ইংরাজকে রথে পরাজিত ও 

নিহত করেন, এবং হুইগ্টন দুর্গ অধিকার করেন। লক লেখেন, 

নগরে ওয়ালেন ও এডওয়ার্ড ব্রূদ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন পৃব্বক 

পরম্পবকে ভঞ্তিভাবে আপিঙ্ঈন করিলেন । এড ওয়া ব্রস, সেই 

স্বলেই জাতায় অধিনায়কত্ব পদে, বৃত হ্ইলেন।* ওয়ালেস, 

আরও প্রশ্চিজ্ঞা করিলেন-- যদি রবাট ত্র স্কটলগ্ডের রাজ-নিংহা- 

সুনে অর্ধিটরাহণ করতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সেই সিংহাসন 

এড ওয়াড/কসকে প্রদান, করা যাহবে। ওরালেস, এই প্রতিজ্ঞ 

করিয়া কমনকের কৃষ্ণগৃহাস্থিত নিজ গৈরিকাবাসে গমন কর্দিলেন। 

এদিকে ওয়ালে ও এড ওয়ার্ড বূষের এই সন্ধিসত্বাদ ইংলগ্ডেশ্বর 

এড ওয়ার্ডের. কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তিনবার স্কট লণ্ডের 



১৪৪ ওয়।লেপের জীবনবৃত্ত।- 

পরাজয় করিয়া তথায় নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন 

তিনি চলিয়া আমার গর তিন বারই স্কট লণ্ড আবার মাগ। 

তুলিল দেখিয়া এড ওয়াড স্কট লণ্ড পুনরাক্রমণের মংকল্প পরি- 

ত্যাগ করিলেন। তিনি দেখিলেন 'ওয়ালেষ জীবিত £থাকিতে 

তাহার ক্কট লণ্ডের বিষয়ে কোন আশা নাই। এই কারণে 
তিনি মণ্টাথ কে ওয়ালেস.কে ধরিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া 

ধিলেন। মণ্টীথ এড ওয়ার্ড কর্তৃক উত্তেজিত হইয়। নিজ ভাগিনে- 
য়কে ওয়ালেসের গৃহকার্ধো নিয়োজিত করিলেন । সেই যুবক 

ওয়ালেদ কে ধরিয়! দিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া] তাহার নিকট 

আাপিয়। ভূত্যভাবে রহিল। স্কট লণ্ডে শান্তি ও স্বাধীনতা সংস্থাপন 

করিবেন_এই চিন্তায় অভিভূত থাকায় ওয়ালে মেই যুবকের 

ছুরভিসন্ধি বুঝিতে না] পারিয়। তাহাকে নিজ সেবায় নিযুক্ত করি- 

লেন। 

স্টল হইতে ইংরাজদ্িগকে সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত করিয় ওয়া- 

লেম বিশ্বস্ত দূত জ্বপকে পত্রণহ ইংলগু-স্থিত রবাট ব্রমের নিকট 

পাঠাইরা দিলেন লিখিয়। পাঠাইলেন যে স্কট লণ্ডের সিংহাসন শূন্য 

পড়িয়া আছে, তিনি আলিয়া তাহাতে অধিরোহণ করুন্-স্কট - 

লণ্ডের আবাল বৃদ্ধ বনিত ইহাতে সখী হইবে, এবং ইহাতে প্রতিবাদী 

হইবার কেহ নাই। জন এই সংবাদে নিরতিশয় সুখী হইলেন, 

এবং ওয়ালেস.কে এই শুভ সংবাদ জন্য ধন্যবাদ দিয়া কিরূপে 

অজ্ঞাতভাবে ইংলণ্ড হইতে পলায়ন করিবেন তদ্বিষয়ে তাহার পরা- 

মর্শ জিজ্ঞাস। করিয়া পাঠাইলেন; এবং তাহাকে গ্রাস গো-মূর পর্য্যন্ত 

তাগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন । ১৩০৫ গ্রীষ্টাব্ের জুল'ই মাসের 

প্রথম রজনীতে তিনি গুপ্তভাবে তথায় গরয়। *ওয়ালেসের £সহিতু 

মিলিত হইবেন লিখিয়া পাঠাইলেন। ওয়াঁলেস কেও একাকী প্রচ্ছন্ন 
ভাবে তথায় আসিতে অনুরোধ করিলেন। 

ওয়ালে, ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি সৈই নির্দিষ্ট 

বু্নীতে কার্লে এবং মণ্টীথ -প্রেরিত দেই যুবক মাত্র মমভিব্যাহারে 



ওয়ালেস্ প্রবঞ্চিত ও ধৃত। ১৪৫ 

গ্াসগোমূরে গমন করিলেন। তিনি ব্রসের আগমন প্রতীক্ষায় 

নগরের প্রান্তভাগে পাচারে বেড়াইতে লাগিলেন। এদিকে 

বিশ্বাসঘাতক মণ্টীথ যাইটজন সশস্ত্র পুরুষ সহ সেই রজনীতে 

গ্লাস গেষ্টুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিনি গ্রাস গে গির্জার 
দূরে কোন আবাসে লোকজন লহ গুপ্ভাবে রহিলেন। ওয়ালেস- 

ও বহুক্ষণ ূসের অপেক্ষা করিয়। তাহার অনাগমে হতাশ হইয়া 

প্রিয়বন্ধু কালে নমভিব্যাহারে নিকটবর্তী কোন পান্থ-নিবাসে বিশ্রা- 

মার গমন করিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর-_নিদ্রায় অভিভূত হইয়া 
ওয়ালেস ও তীয় বন্ধু কালে বিশ্রামার্থ গৃহাত্যন্তরে গমন করিলেন । 

যুবক অনুচর বাহিরে পাহারা দিতে লাগিল। যখন তাহার! নিদ্রায় 

ছতচেতন হইলেন, তখন সেই বিশ্বানঘাতক যুবক ভৃত্য ধীরে ধীরে 

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়। তাহাদিগকে নিরন্তর করিল। পরে মণ্টী- 

থকে গিয়! তাহাদিগের সেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ অবস্থা জানাইল। 

ছুরাচার মন্টশীথ তৎক্ষণাৎ লোকজন মহ আমিয়। সেই বাটা ঘিরিয়। 

ফেলিল, এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়। নিদ্রাভিভূত কালেকে 

দ্বারদেশে টানিয়। আনিয়া নিহত করিল। তাহার পর পাষণ্ডেরা 

নিদ্রিত বীরসিংহকে রশ্মি দ্বারা আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। 

ওয়ালেসের অমনই নিদ্রাতক্গ হইল। তিনি এক লক্ষে দূরে গিয়। 

পড়িলেন এবং অন্ধকারে অস্ত্রশস্ত্র হাভড়াইতে লাগিলেন, কিন্ত কিছু 

পাইলেন না) তখন সম্মুখে যাহাকে পাইতে লাগিলেন তাহাকেই 

ধরিয়া আছাড় দিতে লাগিলেন। এই গ্রচণ্ড আঘাতে অনেক 

ইংরাজ শমনসদনে প্রেরিত হইল। প্রমাদ গণিয়া মণ্টীথ কৌশল 

অবলঘ্বন . করিলেন; বলিলেন ইংরা্গেরা অসংখ্য মৈন্যসহ 

ভাহাঞেবিরি্। ফেনিয়াছে_তাহাকে ইংরাজদিগের হস্ত হইতে 

“কৌশলে রক্ষা করিবার,জন্য তিনি আসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে 

' বন্দীভাবে যাইলে তাহারা কিছু বলিবে না; এইবূপে তিনি কৌশলে 
ইংরার্জদিগের হস্ত হইতে*্ভাহাকে রক্ষা করিয়া তীয় আবাসে 

রাখিয়।৷ আমিবেন। মণ্টীথ এক সময়ে ওয়ালেমের প্রিন্ন মহচর 

১৩ 



১৪৬ ওয়ালেষের জীবনবৃত্ত । 
ছিলেন। এমনই সহাহুভৃতিপুর্ণ বনে তিনি এই বথাগুলি বলি- 
লেন যে ওয়ালেম সন্দেহ করিতে পারিলেন ন1। তথাপি তিনি 

বিশ্বাম রাখিবার জন্য মণ্টীথ কে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন। 
মণ্টীথ অল্লানব্দনে ঈশ্বর-সমীপে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে কঞ্চনই ওয়া- 
লেস্কে শক্রহস্তে সমর্পণ করিবেন না। সরলহদয় ওয়ালেস, এই- 
রূপে মণ্টীথের কুহ্কে তুলিয়! নিজ হস্তদ্বয় রশ্মিদ্বারা আবদ্ধ করিতে 

অনুমোদন করিলেন ।'আপনি ধর। ন। দ্রিলে সে নর-সিংহকে ধরিতে 

পারিত এমন লোক কেহ ছিলন!। বন্ধহস্ত্ হওয়ার পর তিনি প্রিয়বন্ধ 
কালের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। 
তথন বুঝিলেন যে তিনি বিশ্বাসঘাতক দস্্যর হস্তে পতিত হইয়া: 

ছেন। তখন বুঝিলেন ষে তাহার কপাল তাঙ্গিয়াছে। কিন্তু 
নিজ্বের তাবন। অপেক্ষা স্কট লগ্ডের ভাবনায় তিনি অধিকতর অতি- 

ভূভ হইলেন | তাহার অবর্তমানে স্কট লণ্ডের কি দশা হইবে এই 

তাবিয়! তিনি নিরতিশয় কাতর হইলেন। 

এদিকে ওয়ালেসের বন্ধুবান্ধবেরা ওয়ালেসের 'এসমস্ত বৃত্বাস্ত 

কিছুই অবগত ছিলেন না। ওয়ালেস. তাহাদিগের হস্ত-বহিভূত 

হইলে পর, তাহার! সবিশেষ জানিতে পারিলেন। মন্টীথ, এড দ্রুত 

ওয়ালেস.কে লইয়া! গিয়াছিলেন যে, তাহারা প্রত্যুষে কাল- 
ইলে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় আসিয়াই তাহাকে 

লডক্লিফোর্ড ও ত্যালেন্সের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহার! 

ওয়ালে কে উক্ত নগরের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেই 
ছবধি সেই কারাগার “ওয়ালেদ্ টাওয়ার নামে খ্যাত হইয়াছে। 

কৃক্ষণে ওয়ালেন, একাকী ব্রমের অভ্যর্থনায় নির্গড হইযাঁছিলেন। 

কৃক্ষণে তিনি বিশ্বাসঘাতক মণ্টশীথ কে বিশ্বাস করিয়া তাহার ;হস্তে, 

আত্মদমর্পণ করিয়াছিলেন ! হায় কি হইল! স্কট লণ্ডের ্রবআরা 

আজ থমিয়া পড়িল! কে এখন স্কটবাওকে শত্রু হস্ত হইতে 

| উদ্ধার করিবে ? 



সপ্তদশ অধ্যায়। 

ওয়ালেসের বিচার ও প্রাণদণ্ড। 

মণ্টীথ কা্লাইলের কারাগার হইতে ওয়ালেস্কে সঙ্গে লইয়া 
ইংলগুাভিমুখে যাত্রা ,করিলেন। ভিনি ও ওয়ালেস্ কুষ্ণবর্ণের 
'শকটযানে আরূঢ়, ও ছুইশত অশ্বারোহী ইংরাজ সৈন্য সেই কৃ 
শকটের পশ্চাদ্বত্বী। এইরূগে সেই বন্দিশকট কালঠইল হইতে 

দক্ষিণাভিমুখী হইল। প্রচণ্ডবেগে শকট চলিতে লাগিল। যেন 

শ্বটিশ্ হ্র্ধ্য সে দিন দক্ষিণ-সাগরে অন্তমিত হইবার জন্য সেইই দিকে 
ছুটিল ? অথবা যেন কোঁন দৈবী শক্তি স্কটল্ডের বক্ষঃস্থপ হইতে 

উহার হ্ৃৎপিশ ছি'ড়িয়া খুদূর দক্ষিণাপধে প্রক্ষিপ্ত করিল! সহসা 
যেন স্কটিশ গগন তমসাচ্ছ হইল ! সহ্ছমা! যেন স্কটিশ হৃদয়ের রক্ক- 

শ্রোত বন্ধ হইল ! ঘিনি দ্ষটলের পুনকুদ্বারের জন্য বক্ষ চিরিয়। 

রক্ত দিয়াছিলেন, ঘিনি জন্ম-ভূমির পুনরুদ্ধারের জন্য সমরাঙ্গনকে 

স্তৃখশধ্য! বলিয়। আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, আজ সেই স্কটিশ বীর- 
ছুড়ামণি ওয়ালেস, স্কট লগুকে শূন্য করিয়। স্কটলণ্ডের জ্ঞাতি- 

দ্রোহিতা ও স্বার্থপরতা রূপ পাপের প্রাগ্মশ্চিত্ত করিবার জন্য 

আন্ববলি দিতে ইংলগাতিমুখে যাত্রা করিতেছেন-_-এই লংবাদে 

স্কটলগ্ডের আবালবুদ্ধবনিতা আজ গৃহে গৃহে অশ্রবিসর্জন করিতে 

লাগিলেন। ও ঃ 

এই সংবাদে ওয়ালেদের প্রিয় সহচর পউ.ভিলের শোকের আর 

সীম! রছল না । তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যত দিন তিনি ইহার 

'প্রতিশোর লইনে না গারিরেন, ততদিন শ্বদেশে ফিরিয়া ঘাইবেন 

'না_ স্কট লণ্ডেই অবস্থিতি করিলেন। তিনি লক্মেবেনে গমন 

নিন এডওয়াভক্সেব সহিত তাহার লাক্ষাৎ হইল। 

তথায় তাহার! স্কট লণডেশর রবার্ট ব্রমের আগমন প্রতীক্ষায় অব- 



১৪৮ ওয়ালেসের জীবন বৃত্ত। 

স্থিতি করিতে লাগিলেন ব্যানকৃবরন্ স্বাধীনতা সমরে লঙভিল 
এই ববার্ট ব্রসেরই পার্খে ঈাড়াইয়। স্কট লণ্ডের স্বাীনতাঁর জন্য 
অভূত রণ-নৈপুণ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কস. আসিয়া 
ওয়ালেসের বৃত্তান্ত শুনিয়। শোকে অভিভূত হইয়। গড়িলেন। 

এড্ওয়ার্ড ত্রস ভ্রাতা'র নিকট ওয়ালেসের অশেষ গুণকীর্ভন করিয়া 

তাহাকে কথঞ্চিৎ সাস্বনা করিলেন, এবং গ্রত্িশোধ লইবার জন্য 

শব বদ্ধপরিকর হইতে বলিলেন । 
_ এদিকে সেই কৃষ্ণ রথ ওয়ালেস্কে লইয়| যথানময়ে' ইংলগ্ডে 
পৌছিল। এড্ওয়ার্ডের আনন্দের আর পীমা রহিল না। ওয়ালেস্ 
১৩০৫ গ্রীষ্টাব্ষের ৫ই আগষ্ট ধৃত হইয়| উক্ত মাসের ২২এ তারিখে 

লগ্নে আনীত হুন। স্থৃতরাঁং পথে তাহার সপ্তদশ দিবস অতীত 

হইয়াছিল। পথে ইংলগ্ডের আবালবৃদ্ধবনিত। সবিশ্ময়ে স্কটিশবীরের 

দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ওয়ালেসের সঙ্গে সঙ্গে 
অসংখ্য লোক লগ্নে প্রবেশ করিল। সে দিবস ফ্রেঞ্চ স্্রীটের 
কোন গৃহস্থের বাটীতে তাহাকে রাখ। হইল। পরদিন ওয়ালেস্ 

অশ্বপৃষ্ঠে ওয়েই্টমিনিষ্টার হলে নীত্ত হইলেন। ইত্লগ্ডের গ্রাণ্ড মার্ষাল 
সার্ জন্ ডি গ্রেভ, লগ্ডনের রেকর্ডার জিওফে, মেয়র, সেরিফ, আল ৬ 

ডারমেন্ প্রভৃতি সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহার সহিত গমন করিলেন । 

পশ্চাতে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক ধাবিত হইল। এড. 

ওয়ার্ডের ব্যাকুলতার সীম! ছিল নাঁ। যাহাতে জজের ওয়ালেস কে 

দোষী সাবাস্ত করেন, এই জন্য তিনি সেই দিবম বার বার জজের 

'খ্য। পরিবর্ধন করিতে লাগিলেন । কখন তিন জন, কখন. চাবি- 

জন, কখন পীচজন জজে বিচার করিবেন স্তির করিলেন্ন। কখন 

ছুইজন, কখন তিন জনে কোরম্ হইবে স্থির করিলেন | দালানের 

দক্ষিণ মঞ্চে ওয়ালেদ্ উপবেশিত হইলেন।, ওয়ালেদ্ স্পর্ধা করিয়1, 

পূর্বে বলিতেন যে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে বসিয়া ইংল্ডেৰ 

রাজমুকুট মন্তকে পরিধান করিবেন । ত্বাজ তাই ব্যঙ্গচ্ছলে তাহাকে 

সেই স্থলে বদাইয়৷ তাহার মন্তক্কে লরেল মুকুট অর্পিত করা হইল। 



উয়ালেসের বিচার ও প্রাধদণড।. ১৪৯ 

ছুত্রচেতা এভ ওয়ার্ড এরূপ নিদারুণ সময়ে ওয়াজেমূকে এরূপ মর্ম 
বেদন! দিতে কিক্িন্নান্তও কুঠিত হইলেন না। ইতরাজরাজের 
এ অভ্যাস চিরন্তন। একদিন ওয়েল সের পেটিয়ট, লিওলিন্কেও 

এইরূপ গ্ধর্মন্তদ অপমান কর! হইয়াছিল। তাহার মন্তক কাটিয়] | 
লইয়৷ লগ্ডন টাওয়ায়ের উপর রাখিয়।৷ তদুপরি আইভী লতার 

মুকুট অর্পি্ভ করা হইয়াছিল। ওয়ালেসের বধের পর সার সাইমন্ 
ফেঞ্জরেরও এই দুর্দশা করা হইয়াছিল! | 

ওয়ালেনের বিরুদ্ধে রাজ-বিদ্রোহিতার অভিযোগ করা হইল। 

মিগ্রেভ, মালুরী, স্যাণ্ডউইচ, রাকৃওয়েল, ব্রি», এই পাঁচক্জন 
জজে ওয়ালেমের বিচার আরম্ত করিলেন । বিচারের ফল যাহা 

হইবে তাহা পূর্বেই স্থিরীক্কৃত ছিল। তথাপি জজের! লোক-ধর্দের 

অনুরোধে ওয়ালেস্কে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি রাজবিদ্রোহিতার 

অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছ, তুমি দোষী কি নির্দোষী? ওয়ালেস্ 
উত্তর দিলেন “আমি নির্দোষী, কারণ আমি কখন ইংলগডেশ্বরের 
প্রজ্জা ছিলাম না, হৃতরাং রাজবিদ্রোহিতার অভিযোগ আমার 

বিকদ্ধে হইতে পারে না জজের! ওয়ালেসের এ সঙ্গত উত্তরে 

কর্পাতও করিলেন না। অন্তজ্শতীয় বিধি অগ্রুসারে তিনি যে 

রাজবিজ্রোহিতা-অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে পারেন না, তাহা জগৎ 

বুঝিল, কিন্তু জজের! বুঝিয়াও বুঝিলেন না। কারণ তাহারা এড- 

ওয়ার্ডের নিকট নিজ নিজ কর্তব্যজ্ঞান ও ধর্মবুদ্ধি বিক্রীত ,করি- 

য়াছিলেন। ভাই আজ তাহার বিচারকের মর্যাদায় 'ও দায়িত্বে 

পদাঘাত করিয়া বিড়ম্বনাময় লোক-দেখানে বিচারকার্ধে্ প্রবৃত্ত 

হইলেন । *তাই আজ তাহারা নিষ্নলিখিত অযৌক্তিক ও ন্যায- 

বিগত মন্তব্য গ্রকাশ ও দণ্ডাজ। প্রচার করিলেন। তাহারা 

' এডওয়ার্ড বাহা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাই করিয়া বিচার- 
নি দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। তাহাদের রায়ের মর 

এই_্বটলগডশ্বর জন যেলিয়ল, রাজ্যচ্যুত হওয়ায়, ইংলণডে- 
্বর এড ওয়ার্ড স্কটলগ বিজিত ও অধিক্কৃত করেন। স্কট- 



১৫০ ওয়ালেসের জীবন-বৃত্ত। 

লগ্ডের যাঞ্জক-মণ্ডলী, আঁরল,, ব্যারন্গণঃ এবং অন্যান্য গ্রজাবৃন্দ 

তাহার অধীনত। স্বীকার করিয়াছে । তিনি স্কট লগ্ময় শাস্তি 

প্রচার করিয়াছেন, এবং স্বট্লণ্ের রীতি নীতির অনুযায়ী শাসন- 

প্রণালী তাহাতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন । এই মকল সত্ত্বেঞ্জসিদ্ধাস্ত 

হুইল যে উক্ত ওয়ালেস্ অসংখ্য সৈন্ত মংগ্রহ করিয়। ইংরাজ কম্ম- 

চারিগণকে আক্রমণ করিয়াছে; লানার্কের সেরিফ হেসেল্রীগৃকে বধ 
করিয়া তাহার মৃতদেহ খণ্ড থণ্ড করিয়াছে ; ক্রমশঃ উপচিতবল ও 

প্রভাবান্বিত হইয়! ইংরাজ দুর্গ সকল সবলে গ্রহণ করিয়াছে; স্কট- 

লঙ্ডের অগ্রতিদ্ন্দ্ী প্রভৃরূপে স্কট লণ্ডে নিজের আদেশ প্রচার করি- 

য়াছে; পার্লেমে্ট আহ্বান করিয়াছে; ফরাশিরাজের সহিত সন্ধি- 

শৃত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে? নার্দাম্বর ল্যাণ্ড, কন্বর্লযাও 

ও ওয়েষ্ট-মোরল্যাণ্ড আলোড়িত করিয়া বেড়াইয়াছে ;_ফলকার্ক 

সমর-ক্ষেত্রে প্রকাশ্য যুদ্ধে ইংলখ+েশ্বরের সন্মুধীন হইয়াছিল; এবং 

পরাজিত হইবাঁর পর যখন তাহাকে বলা হইল যেক্ষম! চাহিয়। সে 

শান্তি গ্রহণ করুক, তখন মে শান্তি গ্রহণে অসন্মত হইয়াছিল। 

স্বতরাং সেই সকল কারণে তাহাকে সেই মঙ্য়েই আইন-বহিতুতি 

(09৪80৪ম৭) কর! হইয়াছে; এবং মে তাহার পর আর ইংলগডেশবের 

নিকট ক্ষমা চাহিয়া শান্তিভিক্ষা। করে নাই, সুতরাং তাহাকে জবাব 

দেওয়ার ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার "দেওয়া ইংলণ্ডের আইন 

অনুসারে অবৈধ ও ন্যায়বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । অত- 

এব তাহাকে, সে অধিকার দেওয়া হইতে পারে নাঁ। এক্ষণে তাহার 

প্রতি মু্া-দপ্তীক্তা বিহিত হইল--মারও এই আদেশ দেওয়া গেল 

যে তাহার মস্তক ছেদন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া চতু- 

দিকে বিক্ষিপ্ত করা হইবে। ধন্য বিচারকগণ ! ধষ্ঠ £তামাদেরবিচার-* 

প্রণালী! যেমন রাজ! তাঁহার তেমনই বিচারক! 

বধ্যতূমিতে যাইবার পথের ছুই ধারে ছুই শ্রেণী সশস্ত পুরুষ, লগ্ায়- 

মান, পশ্চাতে অসংখ্য লোক ধাবিত--এই অবস্থায় ওয়ালেস্ বধ্য- 

ভূমিতে নীত হইলেন । ওয়ালেসের মুখে সাহস ও শাস্তি বিরাজমান। 
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দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে ওয়ালেসেরু'মনে যেন অপরি* 

সীম আনন্দ উচ্ছ(মিত হইতে লাগিল। তিনি একজন যাজক অথবা 

কন্ফেসর চাহিলেন, ছুরাচার এড ওয়ার্ড তাহা তাহাকেও দিলেন 

না-__-বক্ষিলেন যে, যে ব্যক্তি ওয়ালেস্ সম্বন্ধে মে কার্য করিবে 

তাহার প্রতি প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞ। বিহিত হইবে। কিন্তু কাণ্টর বরীব বিসপ, 

এড ওয়ার্ডকে ধিক্কার দিয় তাহার প্রাণ-দপ্ডাজ্ঞায় ভ্রক্ষেপও না 

করিয়। ওয়ালেসের 'কন্ফেসরের কার্যে ব্রতী হইলেন। রাজা তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহাকে ধরিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু তাহার সহচর 

মন্ত্রিবর্গ তাহাকে এরূপ কার্ধয করিতে নিষেধ করিলেন । 

ওয়ালেস্ বিঘপের নিকট জীবনের কাহিনী কিছুই গোপন না 

করিয়া মস্ত ব্যক্ত (090£888) করিলেন এবং নতজানু হইয়া নিজ 

আত্মাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিলেন। বিসপ্ পরবণ্তী দৃষ্ভ দেখিতে 

পারিবেন না বলিয়। বধ্যভূমি হইতে পলায়ন করিলেন। ঘাতকেরা 

তাহার পর তীহাকে বধ্যযূপের নিকট লইয়া! গেল। তাহার হস্ত- 

পদ তখনও সুদৃঢ় লৌহ্শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছ ত্রিশ দিন ধরিয়। 

তাহাকে এই অবস্থার রাখিয়াছে। ওয়ালেস্ লর্ড ক্রিফোর্ডের নিকট 

তাহার চির-সহচর উপাসনা-পুস্তকথানি ফিরিয়া চাছিলেশ। এই 

পুস্তকখানি কারাগারে লইয়া যাইবার সময়, তাহাব গাত্রবস্ত্র হ 

কারাধ্যক্ষের জিম্মার রক্ষিত হইয়াছিল। হাঁড়কাটে যখন তাহার 

ম্তক সন্যন্ত হইল,তখন তিনি তাহার চক্ষুর সম্মগে সেই পুস্তকখানি 

ধরিতে বলিলেন | তাহার নয়ন-নমক্ষে পুত্তক ধরা হইল, তিমি এক 

দৃষ্টিতে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । যতক্ষণ চৈতন্ত তবুহিল, তত- 

ক্ষণ 'ঠিনি, য়াতৃদত্ত এই উপাসনা! পুস্তকের দিকে ভ।ক্ত তাবে তাকা* 

ইয়া রহ্থিলেন। এদিকে ঘাতকের তাহা'ৰগের নৃশংস কার্য সাধন 

করিয় ফেলিল। আজ ইংলগ্ডের বধ্যভূনিতে স্কট লণ্ডের গগনের 

চাদ রাহুগরস্ত হইলেন | আজ বস্থমতী বীররক্তে উক্ষিত হইয়া প্রচণ্- 

ুর্তি ধারণণকরিলেন ! আর্জইংঘণ্ডের বক্ষ মেই রুধিরানলে পুড়িয়া 

ছাঁরখার হইল! ২৩ এ আগষ্ট ভীষণ নৃশংসতার সহিত এই বাঁরমেধ 
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্বজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল!'. পিশাচের! সেই বীরদেহ থণ্ড খণ্ড করিয়া চ্তু- 

দিকে বিক্ষিপ্ত করিল! তাহার মন্তক লণ্ডন সেতুর উপর, দক্ষিণ হস্ত 

নিউকাদল, গেতুর উপর্ন স্থাপিত কর! হইল । বাম হক বারউইকে, 
দক্ষিণপদ পার্থে, ও বামপদ্দ আবার্ডিনে প্রেরিত করা হষন্জ। এই- 

দ্ূপে মেই মহাবীর প্রাভঃন্্রণীয়-চরিত স্কটিশ পেটিয়ট শ্বদেশের 

জনা, স্বজাতির জন্ত--এবং অনন্তকাল মানব জাতির শিক্ষার জন্য__ 

আত্মোৎসর্গ করিলেন। ধন্য ওয়ালেম্?, ধন্য তোমার আত্মোৎ- 

সর্গ! পুণ্যডূমি সেই দেশঃ যে দেশে তোমার মত পুণ্যাত্মা। জন্ম" 

গ্রহণ করেন। ধন্য সেই জাতি, তোমার মন লোক আত্মজন্ম দ্বারা 

যে জাতিকে পুত ও অনুগৃহীত করেন ! 

ষে মর্বসংহারক খম জগতের কোন প্রাণীকে ছাড়ে না, ভাল 

অদ্দ বিচার করে না, সেই যম ওয়ালেসের দ্বেবোচিত গুণগ্রাম সিতে 

ন। পারিয়া, অকালে তাহাকে কুক্ষিগত করিল! কিন্তু মুঢ়! তোমার 

বৃথা চেষ্টা! যিনি নিজের অদ্ভুত আত্মোৎ্সর্গে অমরত্ব লাত করিয়া" 
ছেন, তাহাকে কুক্ষিগুপ্ত করিয়া রাখা তোমার অনাধ্য। তুমি 

মূর্খ তাই তার গ্রলিত ঘৃণ্য স্থল শরীর লইয়া! পরিতৃপ্ত হইয়াছ! এ 

দেখ ওয়ালেদ, বিদ্যুনবয় সুক্ষ শরীরে দাসত্ব-নিপীড়িত মৃত প্রায় কোটী 

কোটা মানবদেহে জীবন-সঞ্চার করিতেছেন । এ দেখ প্রচণ্ড বায়ু- 
তাড়নে তাহার চিতাভস্মের এক একটা রেণু অগ্রিষ্ফূলিঙ্গরূপে সমস্ত 

পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত হইয়া গড়িতেছে। সেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অগ্রিক্ষ লিঙ্গ 

স্পর্শ কর! বমেরও অপাধ্য। সেই অগ্রিম্ষ,লিঙ্গ যাহাকে স্পর্শ করে, 

সেই অমরর্থ লাভ করে। সে বিদ্যুৎ যে শরীরে সংক্রামিত হয়, নে 

আর মৃত্যুকে ভয় করে না। যাহার স্থল শরীরে মমতা/ যপরীর 

ভোগ্য ভোগবিলাদিতায় আসক্তি, দেই ব্যক্তিই মৃত্যুতয়ে জড়ীতৃছ, 

হয়। উৎসর্গীকৃত প্রাণ নিষ্কাম যোগী মৃত্যুতয় জান না,কর্তব্যপালনের . 
জন্য মৃত্যুকে প্রিয় ই্ধংভাবে আলিঙ্বন করে। তাই ঘাতকগণের 

উত্তোলিত খড়া দ্বেখিয়াও ওয়ালেসের মুখ বিষ হয় নাই। তাই 

তিনি জননী জন্মতূমির জন্য স্থল শরীর বিসর্জন করিতেছেন বলিয়া! 
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আনন্দে উচ্ছসিত হইয়াছিলেন। তাহার অঙ্গ প্রাঙ্গ সকল খণ্ড থণ্ড 
করিয়! চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া এড ওয়ার্ড নিক্ষের পিশাচত্ব দেখা- 
ইলেন মাত্র । তাহাব সেই পৈশাচিক কার্যে ওয়ালেসের কীর্তি 
অনন্তকার্ধীস্থায়িনী হুইল, কিন্তু তাহার যশঃ শশধর চিরকালিমায 
আবৃত হইল! 

সমাপ্ত । 










